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ΝΙΚΟΛΑΟ* ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ*
I

Μετά τήν προσάρτησιν τής ταυρικής εις 
•τήν ρωσσικήν αυτοκρατορίαν, ή Αικατερίνη 
Β '. κατ’ είσηγησιν τοϋ πανίσχυρου εϋνοου- 
μένου αυτής Ποτεμκιν, απεφασισεν, ίνα ε- 
πισκεφδνί τήν νέα ν αυτής κατάκτησιν. θ', 
πρεσβευται τών ξένων Αυνάμεων προσεκλή- 
θησαν δπ<ος συνοδευσωσι την αυτοκρατειραν 
ό βασιλεύς τής Πολωνίας Στανισλαος Αύ
γουστος, και ό αύτοκράτωρ τής Αυστρίας 
’ Ιωσήφ Β '. έμελλον νά προσέλθωσι καθ’ οόον 
δπως χαιρετίσωσιν αυτήν.

'Ολόκληρος η Ευρώπη συνεταράχθη έπί 
τ·£ άγγελία τής οδοιπορίας ταύτης. Γνω
στόν ήτο, οτι ή μεγάλη αυτοκρατειρα εοου- 
λεύετο τήν καταστροφήν τής οδωμανικής 
αυτοκρατορίας, βυσσοδομοϋσα παντοιας κατ 
αύτής μηχανορραφίας, ν) δέ διαδοθεΐσα φημη 
περι συγκεντρώσεως εκατόν χιλιάδων άν- 
δρών εις τήν μεσημβρινήν 'Ρωσσιαν και ϊσχυ- 
ροϋ στόλου εις Χερσώνα, ένισχυε τας υπο- 
νοίας τών ευρωπαϊκών ανακτοβουλίων.

Ή  αύτοκράτειρα άνεχώρησεν έκ Πετρου- 
πόλεως κατά Ιανουάριον τοϋ 1 7 8 7 , κρο- 
τούντων τών πυροβόλων τής ρωσσικής πρω-
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τευούσης, καί άνευφημούντος απειροπληθούς 
λαού. 'Η συνοδεία συνέκειτο εκ. δεκατεσ
σάρων πολυτελέστατων αμαξών και εκατόν 
είκοσιτεσσάρων έλκύθρων, τούτο*·; δέ παρει- 
ποντο τεσσαράκοντα έτι ελκυθρα τής υπη
ρεσίας. *0 έπιτηδειότατος κόμης τοΰ Κο- 
βεντσέλ, πρεσβευτής τής Αυστρίας, ό περιώ
νυμος κόμης Σεγήρος, πρεαβευτής τής Γαλ
λίας, ό υπερήφανος άλλά θελκτικωτατος 
Φ ίτς-Έρβερτ, πρεσβευτής τής ’ Αγγλίας, συ- 
νώδευον τήν Αικατερίνην Bf. εκαλούντο δέ 
κατ ’ έναλλαγήν, όπως παρακαθήσωσιν εν τή 
αύτοκρατορική άμάξν;. Πανταχόθεν συνέρ- 
ρεον έπί τής ρ.ακράς δδοϋ αί άρχαί καί οί 
κάτοικοι τών πέριξ επαρχιών, δπως χαιρε- 
τίσωσι τήν μεγάλην αύτοκράτειραν. 'Ο 
πρίγκιψ Ποτέμκιν, προπορευόμενος, ώργά- 
νιζε μετά θαυμασίας έπιδεξιότητος τάς πο- 
λυτελεστέρας ΰποδοχάς, εκατέρωθεν δέ τής 
οδού εκαιον τήν νύκτα κολοσσιαϊαι πυραί, 
ών ή λάμψις, άντανακλωμένη έπί τών απέ
ραντων χιονοσκεπών πεδιάδων, παρίστα τδ 
μαγικώτερον τών θεαμάτων.

Μετά τρίμηνον περίπου οδοιπορίαν, ή 
αύτοκρατορική συνοδεία άφίχθη εις Κιο- 
βίαν, δπου άνέμενεν αύτήν δ Ποτέμκιν, 
προετοιμάσας έν τή, πρωτευούσνι ταύτν·, τής 
Μικράς 'Ρωσσίας υποδοχήν άνωτέραν πάσης 
περιγραφής. 'Η αριστοκρατία τής ρωσσικής 
Πολωνίας, οι ήγεμόνες τοΰ Καυκάσου, οί 
απεσταλμένοι τών Καλμούκων, Κοζάκων, 
Κιργισιών καί Ταρτάρων, μετά πολυπληθών 
ακολούθων, περιβεβλημένων πολυτελεστά- 
τας στολάς, είχον συναθροισθή έκεΐ, δπως 
προσκυνήσωσι τήν αύτοκράτειραν. Έκεΐθεν 
ή συνοδεία έπεβιβάσθη είς στόλον, συγκεί
μενον έκ πεντήκοντα ποταμοπλοίων, πολυ- 
τελώς διεσκευασμένων, καί έπλευσε τόν 
Βορυσθένην μέχρι τής θεμελιωθείσης τότε 
Αικατερινουπόλνεως. Αί δχθαι τοΰ ποταμοΰ 
είχον καλυφθή, τή έπιμελεία τοΰ Ποτέμκιν,

δι’  απειραρίθμων αύτοσχεδίων οικοδομών, 
δπου συνέρρεον τά πλήθη τών πέριξ επαρ
χιών, μέγας δέ αριθμός πλοιαρίων σημαιο
στόλιστων καί βριθόντων λαοΰ, περιεκύ- 
κλουν άδιακόπως τόν αϋτοκρατορικόν στο
λίσκον καί έπλήρουν τόν άέρα δι’ εθνικών 
ασμάτων καί μουσικών συναυλιών.

Είς Κανέβιον ή αύτοκράτειρα ευρεν άνα- 
μένοντα τόν βασιλέα τής Πολωνίας, δστις 
έπεκαλέσθη τήν συνδρομήν αύτής είς τήν 
διευθέτησή τών πραγμάτων τοΰ βασιλείου 
του. 'Η Αικατερίνη Br., ητις δέν είχε τότε 
κατά νοΰν τήν κατόπιν πραγματοποιηθείσαν 
δευτέραν διανομήν τής Πολωνίας, ύπεσχέθη 
τώ  Στανισλάω Αύγούστω πάσαν αύτής τήν 
συνδρομήν, ούτος δέ άπήλθε πλήρης ένθου- 
σιασμοΰ καί πρόθυμος είς πασαν συμμαχίαν 
καί έπιμα^ίαν.

'Ο αύτοκράτωρ ’ Ιωσήφ ειχεν ήδη άφιχθή 
είς Χερσώνα καί έξήλθεν είς ΰπάντησιν τής 
αύτοκρατείρας μέχρι τού Καϊδάκου. Έκεΐ— 
θεν ή δδοιπορία έγένετο διά ξηράς,ή δέεΐσο- 
δος είς τήν Χερσώνα έτελέσθη έν τώ  μέσ&> 
άπεριγράπτου ενθουσιασμού. Έκεΐ, έπί τής 
μεσημβρινοδυτικής πύλης τής πόλεως έτέθη 
ή έπιγραφη : «Α ν τη  ή όόός ayei ei’c Κ ω ν -  
aia.Ytiyoino.liy'>'>·, καί εκηρυχθη ούτω ά— 
ναφανδόν δ σκοπός τής μεγάλης ταύτης έ- 
πιδείξεως. Έκεΐ άπεφασίσθη άπό κοινού 
μετά τοΰ αύτοκράτορορ ’ Ιωσήφ Β, > ή κα
ταστροφή καί ό διαμελισμάς τής οθωμανι
κής αύτοκρατορίας, έκ δέ τής Κριμαίας, 
δπου μετέβη κατόπιν ή Αικατερίνη μετα 
τοΰ αύτοκράτορος ’ Ιωσήφ, πρός έπίσκεψιν 
τής νέας αυτής κατακτήσεως, έστάλησαν 
αί όδηγίαι πρός τόν έν Κωνσταντινουπόλει 
πρέσβυν τής 'Ρωσσίας Βουλγακώφ, δπως 
λάβϊ) απειλητικόν πρός τήν οθωμανικήν Πύ
λην ύφος, έπί τ ώ  λόγω , οτι οί Τούρκοι δέν 
έξετέλουν εϊλικρινώς τοΰς δρους τής τελευ
ταίας ειρήνης.
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Τά μεγάλα ταΰτα σχέδια κατώρθωσε νά 
ματαιώστ] είς "Ελλην έκ τής νήσου Πάρου, 
ό Νικόλαος Μαυρογένης.

II

Γ0  Μαυρογένης έγεννήθη έν Πάρω έκ γο
νέων εύπόρων, έσπούδαζε δέ μετά ζήλου 
τ ά  γράμματα τής εποχής έκείνης, ότε δ 
περιώνυμος Χασάν πασάς, ό άριστεύσας 
κατά τήν έν Τσεσμέ ναυμαχίαν, καί προα- 
y θείς ενεκα τούτου είς τόν βαθμόν τοΰ άρ- 
χιναυάρχου, έξελέξατο τήν νήσον Πάρον ώς 
θερινόν σταθμόν κατά τόν ετήσιον έν τω  
Αίγαίω περίπλουν τοΰ τουρκικού στόλου. 
'Ο  άρχιναύαρχος έκλήθη είς συμπόσιον εν 
τίί πατρική οικία τού Μαυρογένους, ό δέ 
νέος Νικόλαος, κυριευθείς αίφνιδίως ΰπό πα
ραδόξου φιλοδοξίας, κατώρθωσε νά έλκύστι 
τοσοϋτον τήν εύνοιαν αύτού, ώστε ελαβεν 
ΰπόσχεσιν πάσης προστασίας, έάν μετέβαι- 
νεν είς Κωνσταντινούπολιν. Πλήρης χαράς 
ό νέος Μαυρογένης άνεχώρησε μετ’ ολίγον 
είς τήν μεγαλόπολιν ταύτην, έρρίφθη κατα
κέφαλα είς τάς ραδιουργίας τοϋ Φαναριού, 
καί έπωφελήθη [;ετά τοσαύτης έπιδεξιότη- 
τος τής προστασίας τοϋ Χασάν πασά, ώςε 
εντός τριών έτών άνέτρεψε τόν διερμηνέα 
τοϋ στόλου Άργυρόπουλον καί έλαβε τήν 
θέσιν του. Τήν θέσιν ταύτην τοϋ διερμηνέως 
τοΰ στόλου ύψωσεν ό Μαυρογένης, καί δ ι ’ 
αύτής ύψώθη είς μεγάλην περιωπήν. Κ ατέ
στη φίλος καί ιδιαίτερος σύμβουλος τοΰ Χ α 
σάν πασά, δστις ΰπήρξεν δ ίκανώτερος καί 
δραστηριώτερος άρχιναύαρχος τής οθωμανι
κής αύτοκρατορίας. 'Ο άγριος ούτος Μου
σουλμάνος είχε τοσοϋτον γοητευθή έκ τής 
εύφυΐας καί τών τρόπων τού Μαυρογένους, 
ώ στε ούδεμία ραδιουργία ϊσχυσέ ποτε, δπως 
κλονίσνι τήν πρός τόν νέον "Ελληνα εύνοιάν 
του* δτε δέ άπεστάλη είς Πελοπόννησον,

κατά τό 177 9  έτος, πρός έκδίωξιν τών 
στασιασάντων έκεΐ Τουρκαλβανών, ό Μαυ
ρογένης συνώδευσεν αύτόν έν μεγίστη ίσχύϊ. 
Τό πλεΐστον μέρος τών άνταρτών ειχεν ό- 
χυρωθή είς Τρίπολιν, δπου έκράτουν αιχμά
λωτον τόν διοικητήν τής Πελοποννήσου 
Μεχμέτ πασάν. Ποοσβληθέντες ΰπό τοΰ 
στρατοϋ τοϋ Χασάν πασά, παρόντος καί 
τοϋ Μαυρογένη, κατετροπώθησαν, οί δέ πε- 
ρισωθέντες ήχμαλωτίσθησαν. Οί λοιποί έν 
Πελοποννήσω ’Αλβανοί, καταπτοηθέντες έκ 
τής καταστροφής τών έν Τριπόλει, εφευγον 
παντα-/όθεν πρός τήν στερεάν Ε λλάδα , 
άλλά, προλαβών δ Χασάν πασάς, κατέλαβε 
τά Δερβένια, δπου κατέστρεψε καί τούτους, 
έλευθερώσας ουτω τήν Πελοπόννησον άπά 
τής θηριωδίας τών «ίμοβόρων τούτων στι
φ ώ ν  έπιχειρήσας δμως κατόπιν έκστρα- 
τείαν κατά τής Μάνης, καί άποτυχών, ά - 
νεκλήθη εις Κωνσταντινούπολή, δπου επα
νήλθε κατά ’Οκτώβριον τοϋ 1779  μεθ’ δλου

τοϋ στόλου.
'Ο Μαυρογένης διετηρεΐτο έν τή, αύτή εύ- 

νοία εις τήν θέσιν τσϋ διερμηνέως τού στό
λου, δτε περί τά  τέλη τοϋ 1786  ο Σουλ
τάνος Ά βδούλ  Χ αμίδ, βλέπων επικείμενον 
τόν νέον μετά τής 'Ρωσσιας πόλεμον, αν
τικατέστησε τόν νωθρόν και φιλησυχον βε- 
ζύρην Σαχίν διά τοΰ πολεμικού Γιουσούφ, 
ιδιαιτέρου συμβούλου τοϋ άρχιναυάρχου Χ α
σάν. 'Ο νέος βεζύρης, κατιδών τήν άνάγκην 
τού νά έμπιστευθη τήν επίκαιρον θέσιν τής 
Βλαχίας εις άνδρα ικανόν, γενναΐον καί ςρα- 
τηγικόν, έξελέξατο ώς τοιοϋτον τόν Μαυρο- 
γένην, τοϋ δποίου τήν άξιαν είχεν εκτιμήσει 
κατά τήν κοινήν αύτών υπηρεσίαν παρά τω  
άρχιναυάρχω.

Απερίγραπτοι είσιν αί ένέργειαι καί αι 
χρηματικαί θυσίαι τών μεγάλων φαναριω- 
τικών οικογενειών πρός ματαίωσιν τοϋ διο
ρισμού τούτου" άλλ’ ούδέν ισχυσαν αί προ-
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σπάθειαι αυται απέναντι τής επιμονής τοΰ 
βεζύρου, καί ό Μαυρογένης προεχειρίσθη ύπό 
τοΰ Σουλτάνου Ή γ ε μ ω τ  τής Β,Ια χ ία ς ,  
καί άπήλδεν εις τήν λαμπράν θέσιν του 
Ιμπλεως δώρων και τιμών.

III

’Ολίγους μήνας μετά τήν έγκατάστασιν 
τοΰ Μαυρογένους έπί τοΰ ηγεμονικού θρό
νου τής Βλαχία;, ή οθωμανική Πύλη, ώθου- 
μένη υπό τής ’Α γγλία; /.αί τη; Πρωσσίας, 
καί έπί τή προφάσει δτι έπικίνδυναν ήτο νά 
προλάβν) αύτήν ή 'Ρωσσία, έκήρυξε τόν πό
λεμον κατά Αύγουστον τοΰ 1 7 8 7  καί έφυ- 
λάκισε τόν πρεσβευτήν τής 'Ρωσσίας Βουλ- 
γακώφ είς τό Έπταπύργιον. Οί έν Κωνσταν- 
τινουπόλει πρεσβευταί τής Γαλλίας καί Αυ
στρίας έκίνησαν πάντα λίθον, όπω ; έπιτύ- 
χωσι τήν άποφυλάκισιν τοΰ συναδέλφου 
των, άλλ’ είς μάτην άπέβησαν αί διαμαρ
τυρήσεις καί αί παρακλήσεις αύτώ ν 6 βε
ζύρης άπήντα, ό'τι έάν ό Βουλγακώφ άπε- 
φυλακίζετο, ό έξηγριωμένος στρατός ήθελεν 
άφεύκτως στασιάσει. Ό  αναβρασμός ητο 
τωόντι μέγας έν Βυζαντίω* φοβεραί άπει- 
λαί κατά τών 'Ρώσσων ήκούοντο έν τοΐς 
δδοΐς, οί χριστιανοί δέν έτόλμων νά έξέλ- 
θωσι τών οικιών των, ό δέ οχλος τών Μου
σουλμάνων έζήτει έπιμόνως τήν κεφαλήν 
τοΰ Βουλγακώφ.

Άρχομένου τοΰ έτους 1 7 8 8 , δ σύμμα
χος της Αικατερίνη; αύτοκράτωρ Ιωσήφ Β'. 
λαβών άφορμήν εκ τινων άτακτημάτων τη ; 
τουρκικής φρουράς τοΰ Ό τσακ ώ φ , άντ/.ά- 
λεσε τόν έν Ιίωνσταντινουπόλει πρέσβυν του 
Βαρώνον "Ερβερτ, καί έκήρυξε τόν πόλεμον 
κατά τής Τουρκίας. Ό  χειμών διήλθεν έν j 
προπαρασκευαΐς, κατά δέ τόν μήνα Μάρτιον 
6 μέγας βεζύρης, άναπετάσας τήν σημαίαν 
τοΰ Προφήτου, μετέβη είς τό στρατόπεδον,

τής Σούμλας, δπου είχε διαταχθή ή συγκέν- 
τρωσις τών στρατευμάτων. Κ ατά Μάΐον 
τοΰ αύτοΰ έτους, δ άρχιναύαρχος Χασάν 
πασάς είσήλθεν είς τόν Εύξεινον Πόντον, 
έχων ύπό τάς διαταγάς αύτοΰ στόλον, συγ
κείμενον έξ έκατόν δέκα πλοίων, ά'λλαι δ έ  
ναυτίϋαί μοΐραι έστάλησαν εις τό Αΐγαΐον 
καί είς τήν Άδριατικήν. Έ ξ ά'λλου μέρους 
δ Ποτέμκιν έπεχείρησεν αύτοπροσιόπως τήν 
πολιορκίαν τοΰ ’Οτσακώφ, επεμψε δέ 4 0 0 0 0  
στρατοΰ είς τό Κουβάν καί τόν Καύκασον, 
3 0 0 0 0  εις τήν Κριμαίαν καί τόν στρατη
γόν 'Ρουμιαντσώφ έπί κεφαλής 7 0 0 0 0  άν
δρών είς τό Κίεβο ν, δπως είσβάλϊ) εις Μολ
δαυίαν. Ά λ λ ’ ό μέν φοβερός στόλος τοΰ 
Χασάν πασα κατεστράφη ύπό τοΰ πρίγκιπος. 
τής Νασσοβίας, έχοντος ύπό τάς διαταγάς: 
του ρωσσικόν στολίσκον πολύ κατωτέρας 
ουνάμεως* ή πολιορκία τοΰ Ό τσακώφ έπε- 
ραιώθη διά τής άλώσεως τοΰ φρουρίου τού
του καί τής σφαγής τών έν αύτώ 2 0 0 0 0  
Τούρκων* οί έξαγριωΟέντες Σουλιώται ηραν- 
το σπουδαίας νίκας κατά τών στρατευμά
των τοΰ ’ Δλή πασα τών Ίωαννίνων, ή δέ 
ναυτική δύναμις τών Τούρκων έν τή Ά δρ ια - 
τική έδεκατίζετο υπό τοΰ γενναίου Λάμ
πρου Κατσώνη, χορηγούντων τών έν Τεργέ
στη 'Ελλήνων, Οί 'Ρώσσοι καί οί Αύστρια- 
κοί είσήλασαν τότε εις Μολδαυίαν, ήχμα- 
λώτισαν τόν ήγεμόνα αύτής Ύψηλάντην, 
καί νικήτα! εΐ; Τορσβοΰργον καί είς Γαλά- 
τσιον, ήτοιμάζοντο νά καταλάβωσι καί τήν 
Βλαχίαν, δτε έπεφάνη εί; τό θέατρον τοΰ 
πολέμου ό Μαυρογένης. ’Αφοΰ ώχύρωσε τό 
Βουκουρέστιον καί τάς περί αύτό μονάς, δι— 
ωργάνωσε μετά θαυμασία; ταχύτητος πο
λυάριθμον στρατόν καί συνεκέντρωσεν είς τά 

| αυστριακά σύνορα πρός φύλαξιν τών διό
δων τών Καρπαθίων περί τάς δώδεκα χι
λιάδα; άνδρών" πρός ύπεράσπισιν δέ καί τών 
άνατολικών ορίων τής Βλαχίας συνέστησεν-
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είς Φωξάνιον μέγα στρατόπεδον έξ έτέρων 
δώδεκα χιλιάδων βλάχων καί ισαρίθμων 
Τούρκων, οδς έπεμψεν αύτώ έκ Βουλγαρίας 
■ό μέγας βεζύρης Γιουσούφ. Ουτω προπα- 
ρασκευασμένος, έξετέλεσεν ο Μαυρογένης τό 
στρατηγικύν σχέδιόν του μετα μεγίστης 
ταχύτητος καί έμπειρίας- Συνεννοηθεις μετα 
τοΰ μεγάλου βεζύρου, καί λαβών νεας επι
κουρίας, προιέβαλεν εξαπίνης ολας τας όι- 
όδους τών Καρπαθίου, κατατροπώσας δέ 
τους Αύστριακοϋς, εΐσέβάλεν είς τήν Τραν
συλβανίαν, καί έστησε τό στρατοπεδαρχών 
του έπί τοΰ αύστοιακοΰ εόαφους" αμέσως 
δέ τότε ό μέγας βεζύρης, διαβάς πανστρα
τιά τόν Δούναβιν, καίδδεύσας παρά τά δυ
τικά δρια τής Βλαχίας, εισέβαλε θριαμβευ- 
τικώς εις τό αυστριακόν Βανάτον τοΰ Τε- 
μεσβάρ, καί έκυρίευσεν αύτό άνευ πολλής 
δυσκολίας.

Μεγίστη ΰπήρξεν ή ταραχή, ην έπροξέ- 
νησεν εις τά ; αύλάς τής Πετρουπόλεως καί 
τής Βιέννης ή άπροσδόκητος αυτη έπιτυχία 
τοΰ Μαυρογένους. 'Ραγδαία άλληλογβαφία 
άντηλλάγη δι* έκτάκτων ταχυδρόμων με
ταξύ τών δύο άνακτοβουλίων, άπεφασίσθη 
δέ έπί τέλους ή έγκ&τάλειψις τοΰ σχεδίου 
τοΰ διαμελισμοΰ τής οθωμανικής αυτοκρα
τορίας καί ή διά πάσης Ουσίας έπίτευξις 
έντιμου ειρήνης. 'Γπερβολική ύπήρξε, κατ’ 
αντίθετον λόγον, ή χ αΡ* έν Κωνσταντινου- 
πόλει. Ό  Σουλτάνος επεμψεν είς τόν νι
κητήν πολυτιμότατα δώρα, προσέφεοε δέ 
είς αύτόν τήν θέσιν τοΰ μεγάλου βεζύρου, 
έάν ήσπάζετο τόν Ισλαμισμ όν  άρνηθέντο; 
δέ άξιοπρεπώς τοΰ Μαυρογένους, διώρισεν 
αύτόν αρχιστράτηγον. Διά τοΰ ύιορισμοΰ 
τούτου ήρθη ό Μαυρογένης είς περιωπήν, εις 
ην ούδείς ποτε χριστιανός ύπήκοο; τής οθω
μανικής αυτοκρατορίας κατώρθωσε νά ύψω- 
θή. Οί ’Οθωμανοί στρατηγοί, όρθιοι ένι&πιον 
αύτοΰ καθημένου, άνέμενον τάς διαταγάς

του, ύπεβάλλοντο δέ είς τήν αύστηροτέραν 
πειθαρχίαν καί άγογγύστως ύπέμενον ολας 
τάς ιδιοτροπίας αύτοΰ. Ειχε δέ τότε δ Μαυ
ρογένης ύπό τάς άμέσους διαταγάς του έβ- 
δομήκοντα περίπου χιλιάδας βλαχοτουρκι- 
κοΰ στρατοΰ.

IV

Έν τούτοις οί Αυστριακοί συνεκέντρωσαν, 
τρεις μήνας ύστερον, δυνάμεις πολλάς, καί 
ένθεν μέν ήπείλουν τόν ύπό τόν Μαυοογέ- 
νην έν Τρανσυλβανία στρατόν, ένθεν δέ εί- 
σέβαλον είς Μολδαυίαν, καί έχώρουν πρός 
τό Φωξάνιον, δπως προσβάλωσι τό έκεϊ 
στρατόπεδον. 'Όθεν δ Μαυρογένης ήναγκά- 
σθη νά έπανέλθν) μετά τοΰ έν Τρανσυλβανία 
στρατοΰ εις Βλαχίαν, καί έσπευσεν είς βοή
θειαν τοΰ έν Φωξανίω στρατοπέδου, μα
ταίωσα; ουτω τήν έκεΐθεν είσβολνν τών 
Αύστριακών είς τό κράτος του* ό Si μέγας 
βεζύρης ήναγκάσθη καί ούτο;, ένεκα τής 
φοβέρας θραύσεως, ην έπροξένησαν είς τόν 
στρατόν του αί δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις, 
τών περί τό φρούριον Μεχαδιέ Ιλών, νά συ
νομολογήσω τρίμηνον ανακωχήν καί νά έγ - 
καταλίπν) τό κατακτ/,θέν παρ’ αύτοΰ Βα- 
νάτον τοΰ Τιμεσβάρ μετά τρίμηνον κατο
χήν. *Η αποτυχία αυτη έπροκάλεσε τήν 
άντικατάστασιν τοΰ μεγάλου βεζύρου Γιου
σούφ, έπελθόντος δέ τήν 26  Μαρτίου 1789  
τοΰ αιφνίδιου θανάτου τοΰ Σουλτάνου, ο- 
διάδοχος αύτοΰ Σελήμ Γ '. έπαυσε τόν άρ- 
χιναύαρχον Χασάν. 'II πτώσις τοΰ προ
στάτου τοΰ Μαυρογένους ’ άνεζωπύρησε τάς 
ραδιουργίας τών έν Κωνσταντινουπόλει εχ
θρών του, πλήθος δέ ύπερβολικών πρός ά λ -  
λήλας κατηγοριών έσκευωρήθησαν κατ’ αύ
τοΰ. *0 Μαυρογένης εννόησε τόν κίνδυνον, 
ούδειλίαν δέ προσδοκών ύποστήριξιν εκ μέ
ρους τοΰ νέου βεζύρου, έδαπανησεν αφειδώς
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τήν ιδιαιτέραν περιουσίαν του εις νέου; εξο
πλισμού; καί προσέβαλεν έκ νέου δλας τάς 
διόδους τών Καρπαθίων άλλ’ είτε προ- 
βλέποντες τήν έπίθεσιν, είτε εΐδοποιηθέν- 
,τες διά προδοσίας, οί Αυστριακοί εύρέθη- 
σαν έτοιμοι πρός άπόκρουσιν, καί ήνάγκα- 
cav αύτόν νά οπισθοχώρηση* δ δέ δουξ τοϋ 
Κοβούργου,ήγούμενοςτεσσαράκοντα χιλιάδων 
Αυστριακών είσνίλασεν είςΒλαχ ίαν έκ τών άνα- 
,τολικών αύτής ορίων, άφοϋ οί 'Ρώσσοι ύπό 
τόν Σουβορώφ κατετρόπωσαν τούς Τούρκου; 
παρά τ ό / ποταμόν 'Ριμνίκ. Τότε δ Μαυρο
γένης έγκατέλιπε τήν Βλαχίαν, άρείς το - 
ποτηρητήν τόν Δ/,μητριόν Τουρναβίτην, καί 
«^αβάς τόν Δούναβιν μετέβν) είς 'Ρουχτσού- 
κιον, οπού ήτο τό τουρκικόν στραταρχεΐον 
και ένέπνευσε θάρρος εις τόν κατεπτοημένον 
βεζύρην* κατελθόντων δέ τών Αύστριακών 
είς τήν απέναντι όχθην τοϋ Δουνάβεως, καί 
πολιορκούντων τό Γιούργεβον, ό Μαυρογέ
νης διωργάνισεν αίφνιδίαν έξοδον τής φρου
ράς, ην ύπεστήριξεν δ μέγας βεζύρης, δια- 
€άς τόν ποταμόν μεθ’ δλου τοϋ στοατοΰ 
του , καί κατατροπώσας τούς Αυστριακούς, 
οιτινες ήναγκάσθησαν νά τραπώσιν εις ά τ α 
κτο ν φυγήν, έγκαταλείψαντες τάς άπ ο- 
σκευάς των καί πλεΐστα τηλεβόλα. Ειδο
ποιηθείς 6 Σουβαρώφ, έσπευσεν εις επικου
ρίαν τών Αυστριακών, οί δέ Τοϋρκοι, άμα 
μαθόντες τοϋτο, άπεσύρθησαν είς Γιούργε
βον. Συνωμολογήθη τότε άνακωχή, καί ο[ 
μέν 'Ρώσσοι έπανήλθον εις Μολδαυίαν, οι 
Τοϋρκοι διέβησαν τόν Δούναβιν, οί δέ Αύ- 
<ττριακοΙ παρέμειναν έν Βλαχία διοικοϋντες 
αύτήν διά συνεδρίου έντοπίων αρχόντων. 
Κ ατά  τό διάστημα τής ανακωχής δ Μαυ
ρογένης περιήρχετο τά παραδουνάβια τουρ
κικά φρούρια έν μεγάλη πομπή ώς αρχι
στράτηγος, καί συνέλεγεν έδελοντάς Βουλ
γάρους καί Σέρβους, δπως είσβάλη εις Βλα
χίαν μετά τήν λήξιν τή ; ανακωχής. Ά λ λ ’

ό Σουλτάνος ήρχισε νά σκέπτεται περί ειρή
νης, δκόρισε δέ μέγαν βεζύρην τόν πρώην 
άρχιναύαρχον Χασάν διά τήν έπιτηδειότητα 
αύτοϋ περί τάς διαπραγματεύσεις. Ό  νέος 
βεζύρης μετέβη αμέσως είς Σοϋμλαν, δ δέ 
Μαυρογένης έδραμε παρά τώ  άρχαίω προ
στάτη του.

ΣυγκινητΓκωτάτη ύπήρξεν ή συνάντησις 
τών δύο φίλων, αμέσως δέ ήρξαντο άπό 
κοινοϋ τάς διαπραγματεύσεις πρός συνομο- 
λόγησιν τής ειρήνης* άλλ’ οί 'Ρώσσοι ησαν 
δύσκολοι, ώστε ολόκληρος ό χειμών π α - 
ρήλθεν ά'νευ άποτελέσματος. Κατά Μάρτιον 
τοϋ 1790  (5 Χασάν πασας προσβληθείς ύπό 
οξείας άσδενείας, άπεβίωσεν, ολίγους δέ 
μήνας βραδύτερον ο διάδοχος αύτοΰ Χασάν 
πασας 'Ρουχτσουκλής, άπατηθείς έκ τής 
άπραξίας τών κατεχόντων τήν άντίπεραν 
όχθην τοϋ Δουνάβεως Αυστριακών, άπεφά- 
σίσε νά προσβάλη αύτούς, καί τόν μέν Μαυ- 
ρογένην επεμψεν έπί κεφαλής ενός μέρους 
τοϋ στρατοϋ, δπως διαβη τόν Δούναβιν, καί 
όχυρωθη εις Καλαφάτιον, αύτός δέ μετά 
τοϋ μεγαλητέρου μέρους τοΰ στρατού διέ- 
βη τόν ποταμόν υψηλότερα, δπως προσβά
λη τόν εχθρόν έκ τών δπισθεν. Ά λ λ ’ οί Δύ- 
στριακοί, προλαβόντες, έπετέθησαν κατά 
τοϋ ΒΙαυρογένους πριν ή προφθάση ό βεζύ
ρης, κατόπιν δέ κατετρόπωσαν καί τοϋτον, 
ώστε ήναγκάσδησαν άμφότεροι νά έπανέλ- 
θωσιν εις τό τουρκικόν έδαφος, διαβάντες 
δπως ήδυνήθησαν τόν Δούναβιν μετά τοΰ 
περισωθέντος στρατοϋ. Τήν άποτυχίαν ταύ
την άπέδωκαν έπιτηδείως είς τόν Μαύρο - 
γένην οί έν Κωνσταντινουπόλει εχθροί αύ
τοϋ, ών προεξήρχεν ό τότε διερμηνεύς τοΰ 
στόλου Χαντσερής, έν ώ δέ δ Μαυρογένης 
διέμενεν εΐ; Πέλιναν τοϋ Σιστοβίου έν με
γίστη άθυμία, καί κατατρυχόμενος ΰπό ζο
φερών προαισθήσεων, παρουσιάσθη αίφνης 
ένώπιόν του ό απαίσιος χαπιτζής, και έπι-
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δείξας τό αύτοκρατορικόν διάταγμα τής 
καταδίκης του, άπηγχόνισεν αύτόν. Κ ατά 
τήν φοβεράν ταύτην στιγμήν δ Μαυρογένης 
έδειξε πολλήν γενναιότητα, καί ύπέκυψεν 
άγογγύστω ; είς τήν σκληράν ειμαρμένην. 
Ήδύνατο νά άποφύγη τόν θάνατον καί νά 
καταφύγη είς τήν δυτικήν Ευρώπην, ειδο
ποιηθείς ύπό τών έν Κωνσταντινουπόλει φί
λων του, ό'πως φροντίση περί τής σωτηρίας 
του, άλλά δέν ήθέλησε, διότι έθεώρησεν α
ναξιοπρεπή τήν φυγήν’ άπεδείχθη δέ κα
τόπιν, δτι τό φιρμάνιΟν τής άποκεφαλίσεοίς 
του ειχεν έκδοθή έν άγνοια τοϋ Σουλτάνου 
διά ραδιουργίας αύλικής, τυϋτο δέ έπιβε- 
βαιοΐ καί ιδιόχειρός τις σημείωσις τοϋ με
γάλου Ποστελνίκου τής Βλαχίας ’ Ιακώβου 
'Ρίζου έπί τοϋ χειρογράφου τής 'Ισ τορ ία ς  
τής Λαχίας  τοϋ Διονυσίου Φωτεινοΰ, έχου- 
σα ούτω :

« ’Επειδή δ περίφημος Βαλιδέ Κεχτουδασί, 
τούτέστιν δ τής μητρός τοϋ βασιλέως επι
στάτη ; Ίσούφης δ Κρής, ών τότε Ζαρπχανά 
Έμνής, ήτοι έπί τοϋ βασιλικοϋ νομισματο
κοπείου, καί έχθρός τούτου τοϋ ήγεμόνος, 
ένήργησε τό» θάνατόν του διά τοϋ Λαλά 
Μαχμούδη, τά μέγιστα παρά τώ  Σουλτά/ω 
Σελήμ ΐσχύοντος. 'Ο Μαχμούδ δέ αύτός ή 
τον τοϋ Σουλτάν Σελήμ Λαλας, ήτοι τρο - 
φεύς, διό καί άνευ τής ανακτορικής προ
σταγής καί είδήσεως έσκευωρήθη ό θάνατος 
τούτου τοϋ ήγεμόνος.»

Κ α ί άγχα .Ιά  ό β εζύρ η ς , προσθέτει ο 
Φωτεινός, εοτειΛε τη ν  χεφαΛήν του είς 
β ασι.Ιεύουσαν με α ιτ ία ν  π τα ίσμ α τος γ ε -  
γρ α μ μ ίνη ν , π α ρ ισ τά νω ν  τώ  β α σι.Ιε ΐ τοϋ- 
τον έ νο χ ο ν  θανάτου , έΛυπήθη π.Ιην ό 
ΣεΛημ χαθ' ύηερβοΛην, did xai τά  ιΥπάρ
χ ο ν τ ά  του όέν  έδημεΰθησαν, ώς ή τώ ν  
Τ ούρχω ν συνήθεια, ά.Ι.Γ ό.Ιίγα τ ιν α  ε.Ια- 
6ε τό θησαυροφυ.Ιάχιον, ίίπερ άνευ βία ς  
ποΛ.Ιης ή Α όμ να  έπρόσφερε, τά  δέ Αοιηά

άψηχεν ύ βασιΛ ενς οίχτω φερόμενος είς
\ j 1τα  τεχνα  το ν  ·

*Η μεταξύ 'Ρωσσίας καί Τουρκίας ειρήνη 
έκλείσθη προκαταρκτικώς μέν έν Γαλαζίω  
κατά Αύγουστον τοϋ 1 7 9 1 , δριστικώς δέ 
έν Ίασίω  τήν 9 Ίανουαρίου 1 7 9 2 . Ή  'Ρ ω σ- 
σία έπέστρεψεν δλας τάς κατακτήσεις αύ
τής, πλήν τοΰ φρουρίου τοΰ Ό τσακώ φ  καί 
τής μεταξύ τοΰ Βορυσθένους καί τοΰ Τύρα 
χώρας, συνωμολόγησε δέ καί εγγυήσεις τ ι-  
νάς ύπέρ τών παραδουναβίων ηγεμονιών, 
καί ιδίως τήν έπταετίαν τών ήγεμόνων. Ή  
Αύστρία εκλεισεν ωσαύτως ειρήνην κατά 
Αύγουστον τοϋ 1 7 9 1 , άρκεσθεϊσα είς τήν· 
άπόκτησιν τής νΟρσοβας, μετά προηγούμε
νη·/ καταδάφισιν τών έπάλξεων αύτής. Τά· 
άποτελέσματα ταΰτα δέν ήσαν αντάξια τών 
γενομένων θυσιών, καί πολύ άπεΐ7 θν τοϋ· 
άρχικοϋ σκοποΰ τοΰ πολέμου* άλλ’ ή [Λακρά. 
άντίστασις τή; Τουρκίας είχε δώσει καιρόν 
είς τήν ’ Αγγλίαν, τήν Πρωσσίαν καί τήν 
Σουηδίαν, δπως παρασκευασθώσι καί λά - 
βωσι θέσιν άπειλητικήν* καί δέν έζη μέν 
πλέον ό Μαυρογένης δτε ύπεγράφη ή ειρήνη,, 
άλλ’ ούδεμία υπάρχει άμφιβολία, δτι άνευ 
αύτοϋ δλόκληρος ή χερσόνησος τοΰ Αίμου- 
ήθελεν ανήκει άπό τοΰ 1789  είς τήν 'Ρωσ- 
σίαν καί τήν Αυστρίαν.

Μ. Γ . Α Ν Τ Ω Ν Ο Π Ο  Υ Λ Ο Σ .

1 Διονυσίου Φωτεινοΰ « ’ Ιστορία τής Δακίας», 
1812.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗ* Τ Ε  ΚΑΙ AHMGSlAS

Υ Π Ο

X. ΜΠΛΛ ΑΛίΟΓ

[Συνέχεια]

Αί κλίσεις, αί ορέξεις, αί συμπάθειας 
i  χαοακτήρ άλλοιούνται* ό γέρων καθίστα
ται ένίοτε, κατά την κοινήν καί άρχαίαν εκ- 
φρασιν, παλίμπαις· άλλοτε δέ έστιν ευερέ
θιστος, δύστροπος, παράξενος. Συνήθως ό
μως τά πάθη χάνουσι πλέον τό κράτος αύ
τών, δ δ ’ ύπολειπόμενος βίος τοϋ γέροντος 
ρέει άνευ ούδεμιάς άπολαύσεως.

Τά αίοθητήρια πάντα, έξαιρουμένης τής 
όσφρήσεως καί μάλιστα τής γεύσεως, έπαμ- 
€λύνονται. Ή  άφή άπόλλυσι βαθμηδόν ά - 
πασαν αύτής την λεπτότητα, οί οφθαλμοί 
στερούνται καί αυτοί τής λάμψεως καί ζω η - 
ρότητος αύτών καί έμβυθίζονται εις τάς 
κόγχας των. 'Η ίρις καί δ χοροειδής ύμήν 
ωχριώσιν, δ γέρων καθίσταται πρεσβύων. 
Τά διαφανή τοϋ όφθαλμοϋ σώματα χάνου- 
σι τήν διαύγειαν αύτών. Αί χρόνιαι όφθαλ- 
μίαι, ή έπιφορά, ή άμαύρωσις καί πρό πάν
των ό καταρράκτης, είναι συνήθως τών γε
ρόντων νοσήματα. ’Αμβλύνεται δέ έπίσης 
καί ή άκοή, ούχί δέ σπανίους επέρχεται καί 
εντελής κωφότης.

'Η οσφρησις απ ’ έναντι ας καί ή γεϋσις 
διατηρούνται παρά τοΐς πρεσβύταις απρό
σβλητοι. 'Η γεϋσις μάλιστα αναλαμβάνει 
παρά τώ  γέροντι, είς τόν όποιον έξέλειψαν 
διαδοχικώς άπαντα τά  λοιπά αισθητήρια, 
αναλαμβάνει, λέγομεν, νέαν ίσχύν* η μόνη 
ύπολειπομένη αύτώ εύχαρίστησις, ό μόνος 
σύνδεσμος ό συνδέων εϊσέτι αύτόν μ ετά  τοϋ I

κόσμου, τόν δποΐον πλησιάζει νά έγ κ α τ α - 
λείψγ, έστΐν ή γεϋσις.

Ταϋτα είσί τά  κυριώτερα τής πρεσβυτι- 
κής ηλικίας νοσήματα όφειλόμενα εις τήν 
ένεκκ τής προόδου τής ηλικίας βαθμιαίαν 
φθοράν τώ ν  διαφόρων οργανικών συ στη 
μ ά τω ν .

Άναμφιβόλως ΰπάρχουσιν, ώς άρχόμενοι 
εϊπομεν, καί γέροντες, οιτινες, άν καί φθά- 
σαντες είς λίαν προκεχωρημένην ήλικίαν, 
άπολαύουσι μ ’ ό'λα ταϋτα άκμαίας υγείας, 
διατηρούσα άναλλοιώτους άπάσας τάς φυ- 
σικάς, διανοητικάς καί ήθικάς αύτών δυ
νάμεις, άλλά τά ό'λως έξαιρετικά ταϋτα 
παραδείγματα ούδόλως άνατρέπουσι τόν 
γενικόν κανόνα.

"ίδωμεν ήδη δποϊα είσί τά  κατά τήν ή
λικίαν ταύτην υγιεινά παραγγέλματα.

Ή  παρά τ ώ  γέροντι κατάπτωσις τής 
θερμοκρασίας έπιβάλλει αύτώ τήν ύποχρέω- 
σιν, δπίος προφυλάσσηται άπό τοϋ ψύχους 
καί μάλιστα τοϋ ύγροϋ, άπό τών αιφνίδιων 
τής άτμοσφαίρας παραλλαγών, άπό τών 
ξηρών καί σφοδρών βορείων καί βορειοανα
τολικών ανέμων, άπό τής υγρασίας κ τλ ., 
αιτίων δηλονότι άναπτυσσόντων απάντων 
εύκόλο>ς, κατά τήν προκεχωρημένην μάλι
στα ήλικίαν, φλεγμονάς τών έν τώ  θώρακι 
οργάνων, επιμόνους κατάρρους,ρευματισμού; 
κττ . η παοοξυνόντων τούς συνήθεις κατά 
τήν πρεσβυτικήν ήλικίαν χρονίους βρογχο- 
κατάρρους κτλ. Ά λ λ ’ άφ’ ετέρου έπιβλα- 
βής άποβαίνει τφ  γέροντι καί ή ύπερηυξη- 
μένη τής άτμοσφαίρας θερμοκρασία, διευκο- 
λύνουσα τάς συμφορήσεις καί αιμορραγίας 
τοϋ εγκεφάλου. 'Η δέ καταλληλοτέρα θερ
μοκρασία, τήν οποίαν συμφέρει, οπως ούτος 
τηρνί έν τοΐς δωματίοις αϋτοϋ έν ώρα χει- 
μώνος, έστΐν ή τών 16° $ 20° μοιρών τοϋ 
έκατοστοβάθμου.

'Η  δτε μέν ενεργός, ότέ δέ μετρία ήλίω -
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σις, λέγει 6 υπό τοϋ Φλερύ άναφερόμενος 
•Ρεβεγϊέ Παρίζ (Reveille Parise) κατά τό 
κλίμα καί τήν ώραν τοϋ ένιαυτοϋ, εστι δια 
τόν γέροντα έν τών ίσχυροτέρων πρός δια- 
τήρησιν αύτοϋ μέσων.

Τά ενδύματα τοϋ γέροντος εστωσαν θερ
μότερα η κατά τάς λοιπάς τού βίου ηλι
κίας" άλλά πάντοτε άνάλογα πρός τό κλί
μα, τήν ώραν τοϋ ένιαυτοϋ, την κράση* και 
τήν έξιν. Γέρων αιματώδης δέν έχει αναγ- 
κην ενδυμάτων τοσοΰτον θερμών,όσον ο ασ
θενής, δ ισχνός, ό αδύνατος" βλεπομεν πολ- 
λάκις γέροντας φέροντας §ν μόνον ένδυμα εις 
πάσαν ώραν τοϋ ένιαυτοϋ, άνευ οΰδενός α
τοπήματος.

’ Απαιτείται δέ ιδίως, όπως τά ενδύματα 
ώσιν έλαφρά καί μάλιστα εϋρέα* μή λησμο- 
νήσωμεν, ότι αί ύπό τών διαφόρων τής εν
δυμασίας μερών, ήτοι τοϋ λαιμοδέτου, τών 
άναρτήρων, τών άμφιδετών, έκτελούμεναι 
συσφίγξεις είσίν ιδίως επιβλαβέστατα1, τοΐς 
πρεσβύταις, καθό παρεμποδίζουσαι τήν έ- 
λευθέραν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος.

'Η καθαριότης τών ένδυμάτων ούσα συν- 
τελεστικωτάτη πρός διατήρησιν τής υγείας 
καθ’ άπάσας τάς περιόδους τοϋ βίου, έστΐν 
ιδίως αναπόφευκτος κατά τήν γεροντικήν 
ήλικίαν.

θ ύ / ήττον δέ στντελεστικώτατα άπ ο- 
βαίνουσι πρός εύεξίαν τών γερόντων καί 
τά  πρός τήν καθαριότητα τού σώματος δρο
σερά λουτρά. Πρέπει δέ νά γιναι ταϋτα σύν
τομα καί νά έπαναλαμβάνωνται άπαξ μό
νον η δίς τοϋ μηνός.

Τά δέ χλιαρά,καί μάλιστα τά θερμά λου
τρά, είσίν επιβλαβέστατα τοΐς πρεσβύταις^ 
καθότι έξ αύτών τά  μέν πρώτα καθιστώσι 
τό δέρμα λίαν εύεπηρέαστον είς τάς έ ξω - 
τερικάς αιτίας, τά  δέ δεύτερα διευκολύνουσι 
τάς πρός τήν κεφαλήν συμφορήσεις. Ή  ε
πιστήμη κέκτηται πολλά παραδείγματα

γερόντων προσβληθέντων έξ άποπληξίας έν 
θερμοϊς λουτροΐς.

Τά δέ άτμόλουτοα όλως αποβλητέα είσί 
τής υγιεινής τής πρεσβυτικής ηλικίας, έκτός 
μόνον άν ή τοϋ πυριατηρίου θερμοκρασία έ
στί μετρία.

‘'Απαντες οί συγγραφείς θεωροϋσι τά ψυ
χρά λουτρά έπιβλαβέστατα κατά τήν πρεσ
βυτικήν ήλικίαν, ώς άπωθοϋντα τά  ρευστά 
άπό τής περιφερείας πρός τό κέντρον καί 
πρόξενα επομένως συμφορήσεων καί αιμορ
ραγιών, μάλιυτα δε είς τά έν τώ  θώρακι 
όργανα καί τόν έγκέφαλον. 'Η δ ’ έπιβλα- 
βής αυτη τών ψυχρών λουτρών ίδιότης έν 
ώρα πρεσβυτικής ήλικίας, προέρχεται έκ 
τής έ'νεκα τής έξασθενήσεως τοϋ οργανισμού 
δυσκόλως έπερχομένης μετά το ψυχρόν λου- 
τρόν άντιδράσεως, εις ην, ώς θέλομεν ί'δει 
έν τώ  περί λουτρών κεφαλαίω, τά  ψυχρά 
λουτρά όφείλουσιν άπασαν αύτών τήν ένέρ- 
γειαν.

’Α λλ’ δ Φλερύ τούτων άπέναντι διατεί
νεται, ότι τά ψυχρά λουτρά, αί έπαντλή- 
σεις, αί διά ψυχρού υδατος έντριβαί κτλ. 
είσί μάλιστα λίαν ωφέλιμοι είς τήν απα
σχολούσαν ημάς ήλικίαν, καθότι, κατ ’ αυ
τόν, ή άντίδρασις επέρχεται πάντοτε δσά
κις τό μέν ΰδωρ έστΐν αρκούντως ψυχρόν, ή 
δέ διάρκ εια τοϋ λουτρού συντομωτάτη. Τό 
μέν λουτρόν απαιτείται νά συνίσταται, ώς 
είπεΐν, λέγει δ Φλερύ, είς άπλήν μόνον έμ - 
βύθισιν τοϋ σώματος έν τφ  τοιούτω ψυχρώ 
ύδατι, ή έπάντλησις νά ήναι σφοδρά, αί δέ 
έντριβαί νά έκτελώνται καί αύται λίαν έ- 
νεργώς. αΚαθυπέβαλον, λέγει ούτος, είς 
τάς ύδροθεραπευτικάς άγωγάς έβδομηκον- 
τούτεις καί όγδοηκοντούτεις γέροντας, άδυ- 
νάτους καί κακοχύμους, καί αί πηγαί τής 
Belle vue υπήρξαν δ ι’ αύτούς ή μυθώδης 
τής άνανεώσεως κρήνη, ενεκα τής ωφελίμου 
τονωτικής ένεργείας τοϋ ψύχους έπί τής

40
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τριχοειδούς περιφερικής κυκλοφορίας, των 
λειτουργιών τοϋ δέρματος, τής πέψεως, τοΰ 
μυϊκοΰ συστήματος κ τλ . 'Η  μεθοδική ε ξ ω 
τερική τοϋ ΰδατος χρήσις, εξακολουθεί δ 
αυτός συγγραφεΰς, έστίν άναμφιβόλως 2ν 
τώ ν  ασφαλέστερων μέσων, έξ δσων δύναται 
νά διαθεσ/ι ·  άνθρωπος, δπω ς προσκτήσϊί 
άνοσον, μακροχρόνιον καί ανθηρόν γήρας.»

Ώ φ ελ ιμ ώ τα το ί εΐσιν έπίσης καί αι έπί 
τοΰ δέρματος ξηραί έντριβαί, δι’ ών διεγει- 
ρεται ή περιφερική τριχοειδής κυκλοφορία^ 
διευκολύνεται ή τοΰ δέρματος λειτουργία, 
ένισχύεται τό μυϊκόν σύστημα κ τλ .

Ούχ ήττον ώφελιμωτάτη αποβαίνει τοΐς 
πρεσβύταις καί ή τών μυών άσκησις. Διά 
τών καταλλήλων σωμασκιών διευκολύνεται 
ή κυκλοφορία καί μάλιστα ή κατά τά τρι- 
y οειδνί περιφερικά αγγεία, τά αίμα όξυγο- 
νοΰται έν τοΐς πνεύμοσι καταλληλότερον. 
προλαμβάνονται αί συμφορήσεις τών σπ λάγ 
χνων, καί κατά συνέπειαν αί αίμορραγίαι 
αύτών, διευκολύνεται ή πέψις κτλ.

«"Ο ταν ο προβεβηκώς τήν ηλικίαν γέ
ρων, λέγει ό ύπό τοϋ Φλερύ άναφερόμενος 
'Ρεβεγιέ Παρίζ, τνιργ, τήν κλίνην ό οργα
νισμός αύτοΰ έξαντλεϊται ταχύτατα,καί έπί 
τή υποθέσει, δτι ό γέρων δέν πάσχει ΰπό 
σπουδαίας νόσου.»

"Ε στωσαν δ ’ αί σωμασκίαι πραεΐαι, μ έ -  
Tpiat, κανονικαί" κ αταλλη λόταται ιδίως 
είσΐν δ περίπατος καί ή Θήρα. Πασαν δέ 
σφοδράν καί αίφνιδίαν κίνν,σΐ'·, πάσαν σ ω - 
μασκίαν έκΟέτουσαν είς πτώσεις όφείλουσι 
μ ετά  πολλής προσοχής ν’ άποφεύγωσιν οί 
γέροντες. Δέον επίσης, δπως συναποφεύγω- 
σι προσεκτικώς καί παν τά έπισπεΰδον τήν 
αναπνοήν, τήν μεγαλοφώνως γενομένην ά -  
νάγνωσιν, τήν ώδήν, καί πάσαν έν γένει 
σφοδράν φώνησιν, καθώς έπίσης καί πάν 
τό  προκαλοΰν βήχα καί μ άλιστα  σ π α σ μ ω 
δικήν, καθά διαταράσσουσαν τήν καρδίαν,

αύξάνουσαν τήν στενοχώριαν, καί συνεπι- 
φέρουσαν συμφορήσεις είς τήν κεφαλήν.

Ιδίω ς δέ απαιτείται, όπως οί γέροντες 
έφιστώσι πολλήν προσοχήν έπί τών πεπτι
κών αύτών δυνάμεων* αί τροφαί έστωσαν 
δι’ αυτούς άναληπτικαί καί μέτριας συστά- 
σεως. Κατά τόν Γαληνόν, οί γέροντες ώ -  
φελοΰνται έναργώς «άπό τών ύγραινόντων 
έδεσμάτων».

Δέον δ ’ δπως μασσώσι τάς τροφάς έφ’  
δσον οΐόν τε προσεκτικώτερον.

«Ή  καλή μάσσησις καί ή καλή βάδισίς 
είσι, λέγει,κατά τόν Βοσκιγιών (Bosquillon) 
ό Φλερύ, τά  δύω μεγαλείτερα τής μακρο- 
βιοτικής μυστήρια.»

"Οθεν οί στερούμενοι τών όδόντων αυ
τών καί δυσκολευόμενοι είς τήν μάσσησιν, 
άς τέμνωσι τούλάχιστον τάς τροφάς είς 
σμικρότατα τεμάχια, η άς μεταβάλλωσιν 
αύτάς εις πόλτον.

Ού/ ήττον δέ άπαιτεΐται, δπως οί γέ
ροντες προσέχωσι και είς τά ποσόν τής έ- 
σθιομένης τροφής,ώς έκ τών δυσαρέστων τών 
δυσπεψιών άποτελεσμάτων. Ή  ορεξις παρ ’ 
αύτοΐς έλαττοϋται καθόσον βαθμηδόν έλ ατ - 
τούται καί ή ανάγκη τής άντικαταστάσεως 
τών απωλειών τοΰ σώματος. Πολλοί τών 
γερόντων άρκοϋνται είς §ν μόνον άριστον, 
άλλά καί κατ’ αύτά δέν έσθίουσι τοσοϋτον 
ποσόν τροφής, οσον είς προγενεστέραν ηλι
κίαν. Ή  έγκράτεια, είς πάσαν μέν ήλι- 
κείαν ώφέλιμός έστιν ιδίως άναπόφευκτος. 
πρός ευεξίαν τών γερόντίον, καί ουδόλως 
δύνανται ν’ άπομακρυνθώσιν αύτής ατιμ ω 
ρητί. Πολλά μακροβιοτικής παραδείγματα 
άναφέρονται περί γερόντοιν, τακτικώτατα 
διαιτηθέντων καί ουδόλως μεταβαλόντων 
τό παρ’ αύτών εκάστοτε έσθιόμενον όλίγι- 
στον ποσόν τροφής.

Καί τίς αγνοεί τόν τρόπον, δι’ οΰ δ Λου
δοβίκο; Κορνάρος έβελτίωσε καί παρέτεινεν
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υπέρ τά εκατόν έτη τήν σαθράν αύτοϋ ύ- 
γείαν ;

(ι*0 Κορνάρος», λέγει δ Φλούρενς έν τώ  
περί άνθρωπίνης μακροβιότητος κτλ. συγ- 
γράμματι αύτοΰ, τοσοϋτον έπιτυχώς με- 
ταφρασθέντι έν τί] καθ’ ήμάς διαλέκτω ύπό 
τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Κ. Λ. Βουδούρη, 
«ό  Κορνάρος, άσθενής τήν κράσιν γεννηθεί;, 
καί έν άκολασία διάγων, άπώλεσε περί τό 
35ον έτος τής ήλικίας αύτοϋ τήν ύγείαν 
του, ώστε οί ιατροί τόν έβεβαίωσαν, δτι 
μόλις ήδύνατο νά έπιζήσν) δύω εΐσέτι έτη* 
ούτος δέ, διά τής μετέπειτα σωφροσύνης 
καί έγκρατείας αύτοΰ, παρέτεινεν, ώς προ- 
είπομεν, τόν βίον αύτοΰ ύπέρ 100 έτη.

»Ή  υπέρμετρος αύτοϋ έγκράτεια κατήν- 
τησε περιβόητος. Ά π α σ α  ή τροφή αύτοΰ 
συνίστατο είς 12 ούγγίας στεοεάς τροφής 
καί 14  ούγγίας οίνου, καθ’ έκάστην έκ δια
λειμμάτων λαμβανομένων* άλλά καί τά 
ποσόν τοΰτο ήλάττωσε πρξϊούσης τής ήλι
κίας. Τοσοϋτον δ ’ είχε συνειθίσει είς τό 
ποσόν αύτό τής τροφής, ώστε ημέραν τινά 
πεισθείς έκ τών προτροπών τών φίλων αύ
τοΰ καί αύξήσας κατά δύω εΐσέτι ούγγίας 
τό ποσόν τής τροφής καί Iτέρας δύω τό 
τοΰ οίνου, ήσθένησε δεινώς καί ήναγκάσθη 
νά έπαναλάβνι τό πρότερον ποσόν τής τρο
φής».

Οί λίαν άφθόνως τρεφόμενοι γέροντες 
καί έπί τή υποθέσει, οτι δέν παρενοχλοΰσι 
τά  ένίοτε καλώς λειτουργοΰντα πεπτικά 
αυτών δργανα, καθίστανται πληθωρικοί, 
πολύσαρκοι, οί δέ ύπό τοϋ λίπους περιβαλ
λόμενοι αύτών μΰς χάνουσι καί τόν σμι- 
κρόν εΐσέτι ύπολειπόμενον αύτοΐς τόνον* 
προδιατίθενται επομένως πολλαχώς είς τάς 
συμφορήσεις καί τάς αιμορραγίας τοϋ εγ
κεφάλου.

’Ά ς  άποφεύγωσι λοιπόν οί γέροντες προ- 
«εχτικώτατα πάνθ’ δσα δύνανται νά διεγεί-

ρωσεν άπατηλήν π αρ ’  αύτοΐς δρεξιν, πρό 

πάντων δέ  άς έξοστρακίσωσιν άπό τής τρα - 
πέζης αύτών τά  ισχυρά καρυκεύματα.

Έ  μετρία χρήσις τοΰ άλατος, τών βαλ- 
σαμικών καρυκευμάτων, τοΰ καφφέ, τοϋ 
καλής ποιότητο; οίνου, είσίν ιδίως ωφέλιμα 
τοΐς πρεσβύταις. «Τό γήρας, λέγει ό Γ α - 
»ληνός είς τόν 9ον ύγιεινόν αύτοϋ λόγον, 
»εστι μέν ψυχρόν καί ξνιοόν, έπανόρθωσις 
Λ δ ’ αύτοΰ διά τών ύγραινόντων καί θερμαι- 
«νόντων γίνεται. Τοιαΰτα δ ' έστί θερμά 
»λουτρά γλυκέων ύδάτων καί οίνου πόσις’ 
»δσαι τε τών τροφών ύγραίνεΐν α μα καί 
»θερμαίνειν πεφύκασι.»

Άναπόφευκτος έπίσης άποβαίνει πρός 
εύεξίαν τών γερόντων καί ή τακτοποίησις 
τών ωρών τοϋ γεύματος. Καί τό μέν άοι- 
στον αύτών δέον, δπως τελήται περί τήν 
μεσημβρίαν, τά δέ λιτότατον καί έλαφρό- 
τατον δεΐπνον πέντε ή τέσσαρας τού λ ά /ι- 
στον πρό τοϋ ύπνου ώρας* άπαιτεΐται δέ 
πάντοτε νά προσέχωσιν, δπως άπομακρύ- 
νωσι τήν μετά τά γεΰμα έπερχομένην συνή
θως παρ’ αύτοΐς τάσιν πρός ίίπνον. Γ0  Γα
ληνός συμβουλεύει τούς ασθενείς γέροντας 
νά λαμβάνω σιν ολίγην τροφήν, καί ταύτην 
τρις τής ήμέρας, δπως μή βαρύνωσι τόν 
στόμαχον αύτών.

Π αρατηρητέον δμ ω ς, δτι ή άνεπαρκής σ ί-  
τισις έξαντλεΐ ταχ έω ς τούς γέροντας. ’ Ο
φείλει επομένως ό ιατρός ν’ άναγράφη είς 
αύτούς μ ετά  μεγίστης προσοχής, μ ετά  μ ε 
γ ίστη ς έπιφυλάξεως τήν απόλυτον ασι
τίαν , καί κ α τ ’ αύτήν έτι τήν πορείαν ο
ξείας τινός νόσου.

Ό  γέρων πρέπει νά μεταχειρίζηται έν 
αφθονία υδατώ δη  π ο τά , όπως έπαυξήσνι δ ι ’ 
αύτών τήν έκκριτικήν τώ ν  νεφρών ένέργειαν, 
καί άραιώσ^ τό  ούρον. Πρέπει δέ νά ούρνί, 
οσάκις αΐσθανθή καί τήν έλαχίστην πρός 
τοΰτο ανάγκην* καθότι άφ* ένός μέν τό  έν
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τΐ, κύστει επ 'αρκετόν  χρόνον διαμενον ουρον 
χ ρω μ α τίζετα ι καταφανέστερον, καί π ρ οσ 
λαμβάνει πλείονα οσμήν κα! σύστασιν, ού 

ενεκα κα! ό βλενώδης τής κύστεως υμην 
εύκολώτερον ερεθίζεται, και αι νοσηραι συ μ - 
πνίξεις τών είς το αύρον κ ατα  φυσιν π εριε- 
νοαένων άλά τω ν  εύκολώτερον σ χ η μ άτιζε-

' /Ο χ
ται* άφ’ ετέρου δέ ή κατά τήν πρεσβυτικήν 
ηλικίαν αδυναμία τών μυϊκών ινών τής κ υ - 
στεως επαυξάνει έπαισθητώς διά τής δ ια - 
τάσεω ς αύτής, κ α ! έπ! τοσοΰτον ένίοτε, ώ 
στε  έπέρχεται κα! ή πάρεσις τοΰ οργάνου 

αύτοΰ.
Έ π ιβλ α βεστά τη  αποβαίνει τοΐς πρεσβύ- 

ταις ή τής συνουσίας κατάχρησις- ή τα υ - 
την διαδεδομένη χαύνωσις τοΰ οργανισμού 
έστιν έπ ! τοσοΰτον προδηλοτερα και διαρ- 
κεστέρα έφ ’ όσον ό οργανισμος εστι μάλλον 
έξησθενημένος. Ούχ! σπανίως επήλθον είς 
τούς καταχρωμένους τής συνουσίας γέροντας 
συμφορήσεις και αιμορραγιαι τοΰ έγκεφα- 
λου, ρήξεις τής καρδίας κ τλ ., νοσήματα 
π ά ν τα , άτινα έπέφερον στιγμιαίως τόν Θά

νατον.
"Ολως δέ παράλογον θεωροΰντες ν’ άπο- 

κλείσωμεν, ώς τινες συμβουλεύουσι, τούς 
γέροντας άπό τής μίξεως, λέγομεν, ότι ου- 
τοι άπαιτεΐται νά υπείκωσι μόνον εις τάς 
όρμάς τής φύσεως, χωρίς ουδέποτε νά ΰπερ- 
βαίνωσι ταύτας, η νά τάς προκαλώσι διά 
τε/νητών μέσων. Τα εις πάσαν ηλικίαν 
λίαν επιβλαβή πρός διέγερσιν τών γεννητι- 
κών οργάνων έν χρίσει αφροδισιακά φάρμα
κα, κα! α! πρός τον αυτόν σκοπον βοηθειαι 
τών χειρών άποβαίνουσιν επιβλαβέστατα 
ιδίως τοΐς πρεσβύταις, ενεκα τών εκ τής 
ηλικίας τροποποιήσεων τών γεννητικών^ούρο- 
ποιητικών οργάνων,τροποποι/,σεο>ν, προδια- 
θετουσών ταΰτα είς συμφορήσεις κα! χρονίας 
φλεγμονάς, νοσήματα δηλονότι πολλώ εύ
κολώτερον αναπτυσσόμενα η επιτεινόμενα

συν τή άξιοποίνω χρήσει τών προμνησθεν- 
των μέσων.

Οί γέροντες πρέπει ν’ άποφεύγωσιν ωσαύ
τως προσεκτικώς πάντα υπερβολικόν κόπον, 
τάς ένδελεχεΐς διανοητικάς εργασίας, τάς 
ζωηράς συγκινήσεις, τάς διαρκείς τοΰ πνεύ
ματος ασχολίας, τάς αγρυπνίας κ ττ . ’Ε
πιτρέπεται St μόνον τούτοις παν §,τι π α 
ράγει διάχυσίν τινα τοΰ π λύμ ατος, κα! 
παν τό δυνάμενον ν’ άποδιώξη τήν θλίψιν 
κα! τά μονότονον τής ηλικίας ταύτης.

Ό  ύπνος τοΰ γέροντος άπαιτεΐται νά 
γναι ήσυχος κα! άντιαταστατικός, ούχ! ό 
μως κα! λίαν παρατεταμένος· άλλά περ! 
τούτου γενήσεται λόγος έν ίδίω κεφαλαίω.

Περ! τοΰ θανάτου. Περ! τών σημείων αύυοΰ.
Περ! τ?ίί διαρκείας τοϋ άνθρωπίνου βίου.

Και περ! μακροβιοτικής.

Ιον. Περί τοΰ θανάτου.

"Απαντα τά έπ! τής γης έμψυχα όντα 
παύουσι τοΰ ύπάοχειν, θνήσκουσιν, ή ζω ο 
γονούσα τούτέστι ταΰτα να ρς άφ ίπ τα- 
ται, τά  εγκαταλείπει, άφοΰ αύτά διατρέ- 
ξωσι τάς διαφόρους περιόδους τοΰ βίου αύ
τών, αΰξησιν, ακμήν κα! παρακμήν* τό δ ’  
οΰτω έπερχόμενον τέλος τών εμψύχων ον - 
τοιν έστΐν ό φυσικός καλούμενος θάνατος, 
ό γενικός ούτος τοΰ σύμπαντος νόμος δι’ 
άπαντα τά έμψυχα όντα, τό άναγκαΐον 
τοΰτο τής φύσεως έκαστου αύτών άποτέ
λεσμα.

'Ο φυσικός, ό γεροντικός θάνατος, κατα
λαμβάνει τόν άνθρο,ιπον βαθμηδόν, τοΰθ’ 
όπερ έστί τό μέγιστον τοΰ Αημιουργοϋ εύ- 
εργέτημα. Πριν η άποστερηθή έντελώς τής 
ΰπάρξεως αύτοϋ, ό γέρων εξασθενεΐ βαθμη
δόν έπ! τοσοΰτον, ώστε δέν δύναται νά αί- 
σθανθί, ζωηρώς τό άναπόδραστον αύτοΰ τέ 
λος. Μ εταβάλλεται είς αδρανή, ώς είπεΐν, 

| όγκον, κα! εγκαταλείπει τό ζήν άνευ θλί-
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ψεως, άνευ πόνου. θ', οικείοι, οι προσφιλείς 
αύτώ συνοικειοϋνται μέ τόν θάνατον διά τών 
βαθμιαίων απωλειών, έν αις υπόκειται το 
πεφιλημένον αύτοΐς ον. Είς μάτην δέ ά - 
ποβαίνουσιν άπασαι αί άνθρώπιναι προσπά- 
θειαι πρόςζωογόνησιν τοΰ αδρανούς τοϋ γέρον
τος εγκεφάλου, πρός ένίσχυσιν τής καρδίας 
αύτοΰ μή δυναμένης πλέον νά ώθήσν) δεόν
τως πρός τά αγγεία τό ύπό τών πνευμο
νών πεμπόμενον αίμα. Ή  άνανέωσις εστιν 
άδύνατος.

Ό  Βισά (Bichat) έχάραξε τόν εξής ακρι
βώς πίνακα τών φαινομένων τοΰ γεροντικοΰ 
θανάτου, α’ ΐδέτε, λέγει, τόν μετά παρα- 
τεταμένον γήρας θνήσκοντα* ή ζωή αύτοΰ 
σβέννυται βαθμηδόν, αί εξωτερικά! αύτοϋ 
λειτουργίαι παύουσι διαδοχικώς. Τά αίσθη- 
τνίρια αύτοϋ ναρκοΰνται καί τά συνήθη 
διεγείροντα αύτά αίτια ούδόλως προσβάλ- 
λουσι ταϋτα. Ή  όρασις έπαμβλύνεται, θο- 
λοΰται, καί δέν μεταδίδει πλέον τήν εικόνα 
τών αντικειμένων” είναι τούτο ή π ρεσβυ- 
τιχη  καλουμένη τύφ.Ιωσις· 'Ο ηχος πλησ- 
σει συγκεχυμένως τό ους, οπερ μετ ’ ού πολύ 
καθίσταται άναίσθητον. *Η απτική δύναμις 
τοΰ σκληρυνθεντος, άποξηρανθεντος καί στε- 
ρηθέντος έν μέρει τών άποφραχθέντων άγ - 
γείων αύτοΰ δέρματος έστί συγκεχυμένη, 
άμυδρά. •'Απαντα τά άπό τοϋ δέρματος 
έξαρτώμενα όργανα έξασθενοΰσι καί θνη- 
σκουσιν. Ή  κόμη καί τά γένειον λευκαί- 
νονται, στερούμενα δέ τών θρεπτικών αύ
τών χυμών άποπίπτουσι κατά μέγα μέρος. 
Αι όδμα! άσθενώς μόνον προσβάλλουσι τήν 
έκφρασιν. Ή  γεϋσις διατηρείται κατά τι, 
καθότι ή αϊσθησις αυτη συνδεδεμένη έξίαου 
πρός τε τήν οργανικήν καί ζωικήν ζωήν 
έστίν άναγκαία διά τάς έσωτερικάς λει
τουργίας. ’Ενώ δ ’ έγκαταλείπουσι τόν γέ
ροντα άπασαι αί εύάοεστοι αισθήσεις, ένώ 
τή ελλείψει αύτών θοαύονται έν μέρει οί

συνδέοντες τόν γέροντα μετά τών περί αυ
τόν αντικειμένων σύνδεσμοι, ή γεϋσις δια
τηρείται εϊσέτι. Ή  αίσθησις αύτη έστί τό 
τελευταΐον νήμα άπό τοϋ όποιου έξαρταται 
ή εύδαιμονία τής ΰπάρξεως αύτοϋ. Ουτω 
μεμονωμένος έν τώ  μέσω τής φύσεως, στε
ρηθείς Ιν μέρει τών λειτουργιών τών αισθη
τικών οργάνων, άπόλλυσι βαΟμηδάν ό γέ
ρων καί τάς διανοητικάς αύτοϋ δυνάμεις. 
Παρ’ αύτώ ούδεμία πλέον υπάρχει άντίλη— 
ψις, καθότι μάλιστα τά αισθητήρια αύτοϋ 
δέν μεταδίδουσιν έν τώ  νώ τάς αντιλήψεις 
αύτών. Ή  φαντασία έπαμβλύνεται καί βαθ
μηδόν καταστρέφεται. 'Η μνήμη τών ενε
στώτων εξαφανίζεται, ό γέρων λησμονεί 
ο ,τι πρό μικρού είπον αύτώ, διατηρείται δ ' 
άπ ’ έναντίας κατά τήν προβεβηκυΐαν ταυ- 
την ήλικίαν εϊσέτι ή μνήμη τοϋ παρελθόν
τος. Σβέννυνται λοιπόν βαθμηδόν παρά τ ώ  
γέροντι αί έξωτερικαί λειτουργίαι, καί ή 
ζωϊκή ζωή παύει παρ’ αύτώ, ένώ ή οργα
νική διατηρεί εϊσέτι τήν ένεργητικότητα αύ
τής. 'Υπό τήν έποψιν ταύτην ή κ ατάστα - 
σις τοϋ ύπό τοϋ φυσικοΰ θανάτου εγγύς νά 
προσβληθή ζώου προσεγγίζει πρός τήν κα- 
τάστασιν, ην αύτό διετέλει έχον έν τοΐς 
μητρικοΐς σπλ<ίγχνοις, η κάλλιον προσεγγί
ζει υ.άλιστχ πρός τήν τοϋ φυτοΰ καταστα- 
σιν, όπερ ζή μόνον τνί δυνάμει τής εσωτε
ρικής αύτοΰ διαπλάσεως, και δια το οποίον
άπασα ή φύσις διάκειται έν ησυχία...........
Τοΰτ’ αύτά συμβαίνει καί είς τόν γέροντα. 
"Οταν, διά τής διαδοχικής καί μερικής α 
πώλειας τών έξωτερικών αυτού λειτουρ
γιών, χαταντήσνι είς την καθολικήν άπω - 
λειαν τής ΰπάρξεως αύτοΰ, ή καταστροφή 
προσεγγίζει πράς τήν τοΰ φυτοΰ, όπερ άλ - 
λότριον πάσης πρός τά έξωτερικά αντικεί
μενα σ/έσεω ς, στερούμενον δέ συγχρόνως καί 
τής συναισθήσεως τής ΰπάρξεως αύτοΰ, ούόέ 
τόν ίδιον θάνατον αισθάνεται.))
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*0 γεροντικός θάνατος, τί» τέλος αύτό 
τοϋ ανθρωπίνου βίου, έστί μέγιστον τοϋ Πλά
στου ευεργέτημα' έστί τό τέρμα έπιμό/θου, 
δυσχερούς οδοιπορίας. Κ ατά τήν τελευταίαν 
ταύτην στιγμήν τοϋ βίου, ό χρόνος τών 
βασάνων και τών θλίψεων πληοοΰται πλέον. 
'’’Αξιος οικτιρμοΰ θά ητον δ άνθρωπος, άν 
ήτον αθάνατος. 'Οποία δι’ αύτόν φρικτή 
τυραννία ή ατελεύτητος £ν τώ  κοσμώ ζωή !

«'Ο  Σωκράτης ουδόλως έθεώρει τόν θά
νατον ώς δεινόν, παρέβαλλε δ ’ αύτόν μετά 
βαθέως ΰπνου ή μετά παρατεταμένου τ α - 
ξειδίου. "Ελεγε τοΐς μαθηταΐς αύτοϋ, ό'τι 
ούδείς ήξεύρει άν δ θάνατος ηναι τό μέγι- 
στον τών ευεργετημάτων, άπερ ή φύσις έ- 
δωκε τοΐς άνθρώποις* καί δμως φοβούνται 
τόν θάνατον, ώς έάν ήσαν βέβαιοι, ό'τι αυ
τός έστι τό μέγιστον τών δεινών.»

Ά λ λ ’ ούχ ήττον μέγιστόν έστι διά τήν 
ανθρωπότητα εύεογέτημα καί ή άγνοια τής 
ώρας καί τής στιγμής τοϋ θανάτου. Αίαν 
αξιολύπητος θά ήτον δ άνθρωπος, άν έγνώ- 
ριζε τήν ώραν καί τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
θά παύστ) τοϋ ζ-ρν. Ουδεμία θά ύπήο/ε 
πλέον δι’ αύτόν άπόλαυσις, ούδεμία πλέον 
ήδονή, τά παν φρικτή βάσανος καί αγωνία.

*0 Πλούταρχος λέγει, δτι «ή φύσις I -  
τήρησεν άγνωστον τήν ώραν τοϋ θανάτου 
μας, ενεκα τής άβεβαιότητος καί τής βρα
χύτατος τοϋ ήμετέρου βίου.»

Ό  τοϋ θανάτνυ φόβος έστί φυσικόν αίσ
θημα εις τόν άνθρωπον. Κ ατά τήν τελευ
ταίαν, τήν ΰπερτάτην εκείνην στιγμήν, 
καθ’ ην ή ψυχή άποσπαται άπό τών δεσμών 
τής ΰλης, καθ’ $ν ό άνθρωπος απεκδύεται 
τοΰ γηΐνου φθαοτοΰ αύτοΰ χιτώνος, καί 
επενδυόμενος τόν χιτώνα τής αθανασίας ε
τοιμάζεται, δπως παρασταθή τω  Πλάστϊ] 
τοΰ σύμπαντος, αισθάνεται τρόμον, δν τινα 
δέν δύναται νά ΰπερνικήσνι ούδέ δ φιλόσο
φος αύτός, καί τόν δποΐον ή θρησκεία μόνον

έξασθενίζει καί ύπερνικα. Ό  άπειρους θα
νάτους περιφρονήσας έν ταΐς μάχαις στρα
τιώτης τρέμει άπέναντι τοΰ τάφου, εις τόν 
όποιον φέρεται ΰπό άνιάτου νόσου. Δέν εν
θουσιάζει πλέον αύτόν ο πρός τήν πατρίδα 
καί τήν δόξαν έρως, ή δέ φύσις άναλαμ- 
βάνει άπασαν αύτής τήν ισχύν. Ό  έφ ’ ολό
κληρον αύτοΰ τόν βίον περί τοΰ θανάτου 
άσχολούμενος φιλόσοφος καί περιφρονών 
αύτόν, αισθάνεται μολαταύτα, καθώς προ
σεγγίσει εις τά  χείλη τοϋ τάφου, τό κοινόν 
είς άπαντας τοΰς άνθρώπους αίσθημα, τόν 
φόβον, άπό τοΰ οποίου δέν δύναται ν’ α
παλλαγή. Βλέπει μετά τρόμου τήν τελευ
ταίαν αύτοΰ στιγμήν προσεγγίζουσαε, καί 
ματαίως ζητεί έκ τής φιλοσοφίας, ητις
r ~ ~ y Ρ Iυπισχνειτο αυτω αοοοιαν.

*0 Πλούταρχος λέγει, δτι «ούχί ή έπι- 
θυμία τοϋ ζήν, άλλ’ δ φόβος τοϋ θανάτου 
τηρεί τόν παράφρονα συνδεδερένον μετά 
τοΰ σώαατος, καθώς <5 Όδυσσεΰς εις τόν 
"Ομηρον έναγκαλίζεται σφιγκτά μίαν ά- 
γρίαν συκήν, ίνα μή πέσ·/) είς τό βάραθρον 
τής Χ αρύβδεως.»

'Υπήρξαν δμως καί πολλοί, οιτινες, κε- 
κτημένοι ικανήν ρώμην ψυχής, εϊδον ατά 
ραχοι προσεγγίζοντα τόν θάνατον. Πόσοι 
μεγάλοι τής άρχαίότητος άνδρες, πόσοι 
βασιλείς καί άλλοι έδοξάσθησαν διά τής 
άταραξίας, διά τής γενναιότητος, μεθ’  ών 
ύπέστησαν τόν άτιμωτικόν θάνατον, γεν
ναιότητος μάλιστα τήν δποίαν δέν εΐχον οί 
δήμιοι αύτών !

Ά λ λ ’ έν τοιαύτνΐ περιπτώσει, νομίζομεν, 
δτι ή αταραξία, ή περιφρόνησις αυτη τοΰ 
θανάτου οφείλεται βεβαίως είς τήν συναίσ- 
θησιν τής άθωότητος αύτών καί τήν πε- 
πο ίθησιν, δτι δ εις τόν πρόσκαιρον βίον α
δίκως προσαχθείς αύτοΐς μώμος θέλει άντα- 
μειφθή εις τήν μέλλουσαν άτελεύτητον 
ζωήν.
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Ό  Λεζουέρ (Lesueer) έχάραξε ζωηρώς τόν 
θάνατον τοϋ δικαίου καί τοϋ ένοχου. Έ φ ’ 
δσον τό πρόσωπον τοϋ πρώτου εκφράζει τήν 
ήσυχον αύτοΰ συνείδησιν, έπί τοσοϋτον τά 
τοϋ δευτέρου εκφράζει τοΰς φόβους καί τάς 
τύψεις τοϋ συνειδότος. Τά δέ πάθη ύπό τών 
δποίων κυμαίνεται 6 άνθρωπος κατά τήν 
τελευταίαν τής ΰπάρξεώς του στιγμήν έμ- 
ψυ/οϋσιν εΐσέτι τό πρόσωπον αύτοΰ καί 
μετά θάνατον.

Μόνον τά πάθη, καί μάλιστα ό πρός τήν 
πατρίδα καί τήν δόξαν έρως, ΰπερνικώσι τόν 
πρός τόν θάνατον φόβον.

Ό  Λεωνίδας έν Θερμοπύλαις προσφέρεται 
εις άφευκτον θάνατον καί λέγει άταράχως 
τοΐς άνδρείοις αύτοϋ Σπαρτιάταις, δτι τά 
έσπέρας πάντες θά συνδειπνίσωσι μετ’αύτοϋ 
εις τόν Πλούτωνα.

Ή  ήμετέοα ιστορία ήτε αρχαία g ή νεωτέρα 
βρίθει τοιούτων παραδειγμάτων, καθ’ ά 
περιεφρονήθη δ θάνατος υπέρ τοΰ πρός τήν 
πατρίδα καί τήν έλευθ:ρίαν έρωτος, αισθή
ματος, δπερ καί παρά τοΐς άρ/αίοις καί 
παρ’ ήμΐν έτι θεωρείται ώς §ν τών ίερωτέ- 
ρων καθηκόντων, ώς μία τών ίερωτέοων 
υποχρεώσεων έκάστου πολίτου. Έν τώ  εύ- 
γενεΐ καί ΰψηλώ τούτω αΐσθήματι έγκειται 
ή πρόοδος, ή εύν,μερία καί ή τιμή έκάστης 
χώρας. 'Υπό τούτου καί μόνου τοϋ αισθή
ματος εμφορούμενοι οί αρχαίοι 'Έλληνες 
κατώρθουν, τόν θάνατον έν δεύτερα μοίρα 
τιθέντε,, νά έπιπίπτωσιν ολίγοι κατά μυ- 
ριαόo jv  καί μ έ  δάφνας αείποτε νά στέφωσι 
τά άποτελέσματά των. Τίς ν’ άονηθή δύνα- 
ται τό χρέος, δπερ έχει πρός τήν έαυ-οΰ 
πατρίδα ; τίς δέ νά μή παραδεχθ^, οτιΰπερ 
τής πατρίδος του μαχόμενος καί τήν έαυ- 
τοϋ ΰπαρξίν ΰ-έρ αύτής διακινδυνεύων δέν 
αποτίει μέρος τής γλυκείας ταύτης ΰποχρε- 
ώσεως, ήν πρός αύτήν οφείλει; « 'Ο  τόν θά

νατον παρορών καί τήν έαυτοϋ υπαρξιν τίί 
πατρίδι παραδίδων, αισθάνεται, λέγει αρ
χαίος τις ιστοριογράφος, τήν ήδονήν, δτι 
έκπληροΐ ιερόν πρός αύτήν χρέος» καί δντοις 
τί τούτου ίερώτερον, τί τούτου ήδύτερον ; 
Μαρτυρίαν τών λόγων ήμών τούτων προ- 
χειροτάτην δίδει ήμΐν, πλήν άλλων τής 
αρχαίας εποχής, καί τά γεγονός, δπερ 
μόλις πρό ολίγων έτών διεδραματίσθη έν 
τνί ηρωική Κρήτν) έν τί, τοΰ Άρκαδίου Movru 
Έν τοιαύταις περιστάσεσιν ό πρός τόν θά
νατον φόβος μηδενίζεται απέναντι τοϋ πρός 
τήν πατρίδα έρωτος.

’ Επέρχεται δέ συνήθως ό γεροντικός θά
νατος αίφνης· ένίοτε μάλιστα έπέρ/εται 
καθ’ ϋπνον, άλλοτε δέ βαθμηδόν, ώστε δ 
γέρων οβεννυται βραδέως, συναισθανόμενος 
μέν τά προσεχές αύτοϋ τέλος, άλλ’ άνευ 
πόνου.

Αύσκολον είναι, λέγει δ Φλερΰ. νά προσ— 
διορισθίί ή διαδο/ική τάξις τών φαινομένων, 
άτινα προετοιμάζουσι καί φέρουσι τήν παΰ- 
σιν τής ζωής. 'Ο 'Ρεβεγιέ Παρίζ νομίζει, 
δτι ο γεροντικός θάνατος άρχεται ε’κ τοΰ 
πνεύμονας. 'Η κατά τήν πρεσβυτικήν ήλι- 
κίαν ατελής αίμάτωσις παραβλάπτει άπαν
τα τά όργανα* ή ϊσ/ΰς καί ή έκτασις τοΰ 
ζωϊκοϋ κύκλου έλαττοϋται έπί μάλλον καί 
μάλλον περιοριζομένη άπό τής π^ριφερείας 
πρός τό κέντρον* αί λειτουργίαι τοϋ έγκε- 
φάλου έξασθενοΰσι πάραυτ?, έπί τέλους δέ 
παύουσιν* ή αναπνοή έπέχεται καί αύτή, 
ή καρδία δέν πάλλει πλέον, ή ψνχή άφί- 
πταται. 'Ο Φλ^ούρενς άπ ’ έναντίας άντι- 
κρούει τήν δοξασίαν ταύτην, λέγων :

«Τό γήρας δέν άρχεται άφ’ ένάς μόνου 
οργάνου. Δεν είναι τοπικόν, άλλ’ α π ’ εναν
τία ς γενικόν φαινόμενον. Τά ήμέτερα όρ
γανα γηράσκουσιν άπαντα* πλήν δέ τούτου 
τά πρώτα τοΰ γήρατος άποτελέσματα δέν 
άπηχοΰσι πάντοτε έπί τοϋ αύτοϋ έργάνου,
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άλλ ’ δτέ μέν έπί τούτου, άλλοτε δέ επι 
έτέρου, κατά την άτομικήν κράσιν.»

Ά λ λ ’ δ πρεσβυτικός, ό ένεκα τ ις  προόδου 
της ήλικίας, έκ της διαδοχικής έξασθενή- 
σεως απάντων τών οργάνων προερχόμενος 
θάνατός έστι λίαν σπάνιος, τουλάχιστον εις 
τό  ανθρώπινον γένος, και μάλιστα τό εις 
τάς μεγάλας πόλεις οίκοΰν* ή δέ σπάνις 
αυτη έστίν άπ ’ ευθείας ανάλογος τών προό
δων τοϋ πολιτισμού. 'Η ακολασία, τά  πάθη 
είσίν αί καταστρεπτικώτεραι τών κοινωνιών 
μάστιγες, είσί τά  κυριώτερα αίτια τών τ ο -  
σούτων πολυαρίθμων καί θανατηφόρων παρά 
τοϊς άνθρώποις ένσκηπτόντων νοσημάτων. 
'Ο αριθμός τών ΰπό φθίσεως θνησκόντων 
επαυξάνεται έπαισθητώς όσημέραι, συχνό- 
τερον έπίσης ένσκήπτουσι και αί αποπλη
ξ ί α /  αί δέ διαταράξεις τών διανοητικών 
δυνάμεων, ή φρενοβλάβεια αυτη, ή εις τήν 
αύτοχειρίαν φέρουσα, έστί κοινοτέρα η άλ 
λοτε. "Αλλως τε έξέλιπον μέν τήν σήμε
ρον θανατηφόρα τινά νοσήματα, έπήλθον δ 
μως πλείονα έ'τερα άγνωστα τοΐς ήμετέροις 
προγόνοις. cfl ευρεσις τής δαμαλίδος εύηο· 
γέτησε τό άνθρώπινον γένος, άλλ ’ άπασαι 
αί άχρι τοϋδε προσπάθεια1, τών ιατρών πρός 
θεραπείαν τοϋ λοιμοΰ, τοϋ ίκτερώδους πυ- 
ρετοϋ, τής ασιατικής χολέρας άπέβησαν 
μάταιαι. Ά γνοοϋ/ται δέ εΐσέτι τά κατά 
τής ύδροφοβίας, τοϋ σκίρρου, τοΰ καρκίνου 
καί έτέρων νοσημάτων θεραπευτικά μέσα 
κ .τ .λ .

Ώ ς έπί τό πλεΐστον, ό θάνατος προέρ
χεται έκ νόσων τυχαίων, παρεμπιπτουσών, 
νόσων μετά τόσω μείζονος σφοδρότητος 
έπερχομένων, δσω τό άτομόν έστι μάλλον 
προκεχωρημένον τήν ηλικίαν. Αί δ ’ αίτίαι 
έν αίς οφείλεται ό τυχαίος κατά τάς δια
φόρους ήλικίας έπερχόμενος θάνατος, δια- 
φέρουσι πολΰ απ’ άλλήλων καί ένεογοΰσιν ή 
έφ’ ένός εκάστου τών μεγάλων τοΰ όργανι-

σμοΰ συστημάτων η καί έφ’ ολοκλήρου τοϋ 
όργανισμοϋ.

Καί συνήθως μέν ή έπί τοΰ όργανισμοϋ 
έπενέργεια τών αιτιών αύτών προκαλεΐ νό
σον τινα παρατεταμένην κατά τό μάλλον 
καί ήττον, καί καταλήγουσαν είς τόν θά
νατον. "Αλλοτε δέ αί αίτίαι αύταί, διατα - 
ράσσουσαι σφόδρα τάς ζωικάς λειτουργίας 
έπιφέρουσι στιγμιαίως τόν θάνατον.

Έκ τών έρευνών τοΰ Βισά προκύπτει, 
δτι δ θάνατος δύναται νά έπέλθν) καθ’ ένα 
τών εξής τριών τρόπων, διά τοΰ πνεύμονος, 
τής καρδίας καί τοϋ εγκεφάλου.

'Ο συχνός διά τών πνευμόνων θάνατος 
έπέρχεται έκ τής ταχείας, τής οξείας ασφυ
ξίας, ή έκ τή ; βραδείας. Καί ή μέν τ α 
χεία ασφυξία παρατηρεΐται, οσάκις διακο
πεί αίφνής ή εν τοΐς πνεύμοσιν είσοδος τού 
άερος, ή είσέλθνί έν αύτοΐς αέριόν τι ακα
τάλληλον πρός αναπνοήν. 'Η δέ βραδεία 
ασφυξία έπέρχεται οσάκις αιτία τις, καθώς 
σημαντικόν λ .χ . πλευριτικόν άπόσκημμα, ή 
εμφύσημα μετ’ άφθονου βρογχορροίας, ή ή 
άνάπτυξις ψευδοΰμένων έν τί] τραχεία κτλ. 
έμποδίση καί βαθμηδόν διακόψϊ] τήν έν 
τοΐς πνεύμοσιν είσοδον τοϋ άέρος, οτε έ - 
πέρχεται βραδέως δ θάνατος.

Ό  διά τής καρδίας θάνατος έπέρχεται ότέ 
μέν ένεκα τής παύσεως τών παλμών αύτής, 
ένεκα συγκοπής δηλονότι μακροχρονίου κατά 
τό μάλλον καί ήττον διαοκείας, όπερ συμ
βαίνει είς τάς διαφόρους τής καρδίας νόσους, 
είς τάς αιμορραγίας, εις τάς ΰπό σημαντι
κής αναιμίας συνοδευομένας νόσους, καί εις 
πλεΐστ’ άλλα λίαν διαφόρου φύσεως νοσή
ματα, ότέ δέ δ διά τής καρδίας θάνατος ο
φείλεται είς ρήξιν τοϋ οργάνου αύτοΰ, όήξιν 
έπερχομένην, όσάκις ή καρδία, έν νοσηρά ή 
δπως δήποτε ήλλοιωμέν·/) καταστάσει δια- 
τελοΰσα, διεγερθηδπό τυχαίας τινός αιτίας.

Τέλος δέ, δ έκ παθήσεώς τίνος τοϋ έγ -
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κεφάλου θάνατος πηγάζει διττώς* ή έλατ- 
τουμένης καί διακοπτομένης βαθμηδόν τής 
ένεργείας τοϋ έγκεφάλου, δτε παρατηρεΐται 
ή κωματώδης κατάστασις, τήν όποιαν δια 
δέχεται μετά μικρόν δ θάνατος" η ή ζωή 
σβέννυται, ένώ ό ασθενής κατατρύχεται υπό 
τής διεγέρσεως τών διανοητικών δυνάμεων, 
δτε παρατηροϋμεν, πλήν τής γενικής καί 
σημαντικής ταύτης διεγέρσεως, καί παρα
φροσύνην, σπασμούς κτλ. Ίστέον δμως, δτι 
τά  διάφορα έγκεφαλικά νοσήματα δύνανται 
νά καταλήξωσι καί είς βλάβην τών πνευ
μόνων η τής καρδίας, καθώς έπίσης καί 
δτι τά νοσήματα τών οργάνων τούτων ά- 
πηχοϋσιν έπίσης καί έπί τοΰ έγκεφάλου, 
ώστε αί λειτουργίαι τούτου διαταράσσον- 
ται καί είς τόν διά τών πνευμόνων ή τής 
καρδίας θάνατον.

(ακολουθεί)

■  — ■

Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η Σ ΙΣ
A l l ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΙΝ

Ε Ρ Ι Λ Ο Γ Ο ί
ο στις κατά βούλητιν του αναγνώστου αποτελεί 

^ δέν αποτελεί μέρο; χ%ς περιηγήσεως.

(Γυνέχ«ια χ»! τελο;)

«Τοΰς πρώτους άνθρώπους, ους είδομεν 
«έξελθόντες τοϋ πλοίου, ησαν ό θείος, ή θεία 
«καί δ πατήρ τοϋ ’ Ιακώβου. ’Αδυνατώ νά 
»σοι περιγράψω τήν σπαρακτικήν αύτήν 
«σκηνήν. *0 θείος του έκλαιεν, ή θεία του 
«έρρίφθη περί τόν τράχηλόν του καί τόν 
«έπίεζεν έπί τοϋ στήθους της μετά λυγμών, 
»ο  δέ πατήρ του κατελήφθη υπό νευρικής 
«τίνος ταραχής, καί έπί πολλήν ώραν δέν

«ήδύνατο νά προφέρν) τήν λέξιν «υ 'έ μουυ, 
«Μετά τοΰτο, έστράφησαν πρός έμέ καί 
«μετά  συγκινήσεως μέ ευχαρίστησαν δι’ οσα 
«έπραξα ΰπέρ αύτοϋ. "Ας σπεύσω έν τού- 
«τοις νά δμολογήσω, ό'τι τήν στιγμήν αύ- 
«τήν έφάνη ηρωικός ό Ιάκωβος, παραστάς 
®είς τοΰς οφθαλμούς των, ώς ίαθΐίς έντε- 
«λ ώ ς. Έμειδία καί έφαίνετο εύτυνής. Μετά 
«μίαν ώραν ή μέν οικογένεια τοΰ Κόλχαν 
«παρεσκευάζετο ν’ άπέλθ/ι είς Παρισίους, 
« έγ ώ δέδ ιά  τής’ Ασίας,σταθμευούσης ένΜ ασ- 
«σαλία ν’ άναλάβοι τά ταξείδιά μου. Εις 
«τήν ένασχόλησιν ταύτην εΰρισκόμην, δτε 
«βλέπω είσερχόμενον εις τό ξενοδο^εΐον τον 
«ΰποπλοίαρχόν μου κρατούντα άνά χεΐρας 
«φάκελλον, διευθυνόμενον πρός έμέ. ’Αγνοώ, 
«διατί μέ κατέλαβεν ανησυχία τις· ήνοιξα 
«τήν επιστολήν βραδέως καί έμεινα έπί 
«τινας στιγμάς μελαγχολικός καί άφωνος' 
»ή εταιρία μοί ανέθετε τήν γενικήν αύτής 
«διεύθυνσιν καί μ ’ άνεκάλει είς Αυστρίαν. 
»Ί1 θέσ.ς αυτη, άναμφιρήστως, ητο τιμή 
«μεγάλη δι’ έμέ, δέσις, ην πάντες οί συνά- 
«δελφοί μου έκ παντός μέσου έπεδίωκον, 
»καί ούδέν δικαίωμα είχον νά δυσάρεστη- 
»θώ, καί δμως ^σθάνθην τό δυσάρεστον έ- 
«κεΐνο αίσθημα, δπερ αισθάνεται δ άνθρω- 
«π ο ; είς ευτυχίαν άκαταλλήλως έρχομέ- 
«μένην. Έκτος τοΰ δτι έδει νά παραιτηθώ 
«βίου είκοσαετοϋς, τό κατηραμένον αύτό 
«έγγραφον μοί άνεκάλει είς τήν μνήμην, 
«δτι είμην πατήρ καί πρό πάντων σύζυγος, 
«δπερ έπλησίαζα εύτυχώς νά λησμονήσω. 
« ΤΙΙτο ή πρώτη φορά καθ’ ην έλυπήθην 
«διότι δέν είμην πλούσιος, άλλά διότι δέν 
» είμην τοιοϋτος, καί διότι, ίνα φανώ εΐλι- 
«κρινής, ήσθανόμην ίσως καί κνισμόν τινα 
«φιλοδοξίας, άπεφάσισα νά δεχθώ. ’Ή θε- 
«λον ψευσβει, άν σοί έλεγον, ό'τι άπεχιο- 
«ρίσθη/ τής αγαθή; αύτής οίκογενείας, ά'νευ 
«λύπης. ‘Ό τε  άπεχαιρέτων «ύτοΰς κατε-
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«λήφθην ύπό γλυκείας μ ελαγχολίας. Ά ν ε -  
»λογίσθην τ ό τε , ολας τάς εύφροσύνους σ τ ιγ - 
»μ ά ς , ας διήλθον μ ετ ’ αύτών, τους λόγους, 
» τ ά  διάφορα μέρν1, άτινα έπεσκέφθημεν 
»όμοϋ , τνιν μελαγχολίαν τοΰ Ιακ ώ βου ,
» τήν άσθένειαν τής Βιογινίας, τνιν μέριμναν 
«ήμών τοΰ νά διασκεδάσωμεν τόν μέν, καί 
»νά παρηγορήσωμεν τήν δέ, τήν ενδόμυχον 
«θλίύιν τοΰ κ. Λουπόν, τήν υπανδρείαν τοΰ 
»ί»τροΰ, τήν σχολαστικότητα τοΰ παιδα- 
«γωγοϋ. Πάντα ταΰτα διήλθον πρό έμοΰ 
»μέ τό γλυκύ έκεΐνο αίσθημα της λύπης, 
»ΰφ ’ ού καταλαμβάνεται ό άνθρωπος είς 
«την άνάμνησιν τοΰ παρελθόντος είτε ευτυ
χ έ ς  είτε μή είναι τοΰτο, καί, αίσχύνομαι 
»νά τό είπω φίλε μου, δάκρυ ύγρανε τό 
» βλέφαρόν μου.

» ’ Εν Αυστρία έζων βίον πατριαρχικόν 
«έργαζόμ ενος τήν ήμέραν καί διάγων τάς 
«εσπέρας έν τώ  μέσω τής συζύγου καί τών 
«τέκνων μου. ’'Eys.i τά  θέλγητρά του και 
»ό οικογενειακός βίος, άς ομολογήσωμεν τήν 
«αλήθειαν! Κατά τούς πρώτους τ η ςέπ α - 
«νόδου μου μήνας έγραφον άπό καιρού είς 
η καιρόν πρός τήν οικογένειαν Κολχαν εις 
«Λονδΐνον, άλλ’ ουδέποτε Ιτυχον άπαντη- 
«σεώς των, ένεκεν τοΰ όποιου έπαυσα πλ.εον 
«νά τοΐς γράφω. Πρό ταος δμως καιρού 
«κατελήφθην ύπό νοσταλγίας, ούτως εί- 
»πεΐν, διά τόν βίον τοΰ ναύτου, 8ν έκινδύ- 
»νευα νά λησμονήσω, καί λαβών δίμηνον 
«άδειαν άνεχώρησα διά τήν Γαλλίαν. Ό  
» πρώτος άνθρωπος, δν εισερχόμενος είς Πα- 
«ρισίους συνήντησα. ήν τοΰ ’ Ιάκωβου 6 θείος. 
«Μ ετά τάς πρώτα; δεξιώτεις, τόν ήρώτησα 
«άπό πότε έλαβον τήν εξιν νά μή απαν- 
»τώσιν είς τάς έπιστολάς, &ς λαμβάνουσι. 
«Με παρετήρησεν άποοών, καί μέ διεβε- 
«βαίωσεν, δτι ουδέποτε ελαβεν έπιστολήν 
«μου. Ά λ λ ’ έγώ , τώ είπον, σάς έγραψα 
«πολλάκις είς Αονδΐνον. " Α ! τώρα έννοώ,

«προσέθηκε, τούς δύω πρώτους μήνας διε- 
«μείναμεν χωρίς ούδείς νά τό γνωρίζη, είς 
»τά  έν Νορμανδία κτήματά μου, ό άδελ- 
«φός τής συζύγου μου έλειπεν οί*ογενεια- 
»κώς είς τάς Ινδίας μέ πολιτικήν άπ οστο- 
»λήν, καί δ ταχυδρόμος νομίζων ώς ένόμι- 
«ζον πάντες, δτι διετρίβομεν έν Παρισίοις, 
«θά τάς διηύθυνεν έκεΐ. Καί δ ’ Ιάκωβος y 
«ήρώτησα.

» —  Είναι καλά καί αύτάς καί ή σύζυ- 
«γός του.

» —  Πώς ένυμφεύθη ; !
» —  "Α  ! έχεις δίκαιον, δεν τό γνωρίζεις. 

»"Ακουσον λοιπόν. Καί τότε μοί διηγήθη 
»τά  εξής, άτινα σοί γράφω, καίτοι κινδυ- 
«νεύων νά καταστήσω τήν έπιστολήν μου 
«μυθιστόρημα’ νομίζω δμως, δτι ούδείς
«δικαιούται νά μέ κάτηγορήση, άν άναλο- 
«γισθίί, δτι σοί γράφω, μετά πενταετή 
«χωρισμόν, διά πρώτην φοράν, καί δτι ή
«επιστολή μου αυτη περιέχει τάς περιπε-
«τείας δύω τυχών οικογενειών. Μετά
«φρίκης άναλογίζομαι τόν βίον, δν διηγά- 
» γομεν έν Νορμανδία, έξηκολούθησεν ό θείος 
«τοΰ Ιακώβου . Εί'μεθα περί τά τέλη τοϋ 
«θέρους, έπανήλθε το φθινόπωρον, δηλαδή 
»(μή ΰπάρχοντος τοιούτου έν ’ Αγγλία) δ 
«χειμών, μέ τά ψύχη του, μέ τάς νεφέλας, 
«μέ τάς ατελεύτητους έσπέρας, με τά πί- 
«πτοντα φύλλα του, έκαστον τών όποίων 
«προλέγει εις τόν άνθρωπον τό αναποφευ— 
«κτον μέλλον του, δ χειμών, δστις δύναταί 
«τις νά είπγ,, δτι έγένετο υπό τοΰ ®εοϋ 
«διά τούς εύτυ/οϋντας μό.ον. Ή  ύγεία τοΰ 
« ’Ιακώβου πολύ ολίγον είχε βελτιωθεί. Έ -  
«θλίβετό τις, βλέπων τόν δυστυχή νέον ν’ 
«άναγκάζηται χάριν τής θείας καί τοϋ π α - 
«τρός του νά t/r, μειδίαμα έπί τών χει- 
ϊλέων, ένώ ή καρδία του έσταζεν αίμα. 
»"Ω  ! δτάκις ενθυμούμαι τό περιαλγές έ- 
» κείνο μειδίαμά του, δάκρυα άναβλύζουσιν
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»οί οφθαλμοί μου ! Μετά τό τέλος τοΰ £' 
«μηνάς έπανήλΟομεν είς Αονδΐνον, χωρίς 
»δμως νά διακοπή ποσώς ή μονοτονία τοϋ 
«βίου μας. 'Εσπέραν τινά, ένφ έκαθήμεθα 
»είς χαμηλην τινα αίθουσαν, καί ή σύζυγός 
«μου παρεσκεύαζε τό τέϊον, δ αδελφός της 
«άνεγίνωσκεν εφημερίδας καί έγώ ε ^ραφον 
s έπιστολάς τινας διά Παρισίους, διότι τήν 
«έσπέραν έκείνην άνεχώρει άτμόπλοιον, ά- 
«νοίγει αίφνης ή Ούρα καί εισέρχεται ό 
ν ΐάκ ω βος, ωχρός, τεταραγμένος, μέ ήλλοι- 
«ωμένην δψιν, καί μάς λέγει, αναχωρώ διά 
«τούς Παρισίους. Έφοβήθημεν μή παρεφρό- 
«νησεν. 'II θεία του έξέβαλε κραυγήν καί έ- 
«λειποθύμησεν, 6 πατήρ του τόν ήρπασεν 
«έκ τοϋ ενδύματος, καί έγώ παρητησα τόν 
«κάλαμον καί ήγέρθην. Μή φοβεϊσθε, προσ · 
«θέτει, τόν λόγον τής άναχωρήσεώς μου θά 

«εΰρητε έν τώ  δωματίι») μου. Καί άποσπασ- 
«θέίς τών χειρών τοΰ πατρός του, έγένετο 
«άφαντος κραυγάζων, φοβοϋμαι μή δέν 
ίπροφθάσω τά άτμόπλοιον. Διά πρώτην 
«τότε  φοράν κατηράσθην τής έξαδέλφης του 
»ω ς παραιτίου τής δυστυχίας αύτοϋ’ ένώ 
■*>δε ό πατήρ του κατεγίνετο ν’ άνακαλέσνι 
«τήν σύζυγόν μου είς τάς αίσθησης της, 
«ανέβην είς τό δωμάτιόν του, δπου τά πρώ- 
»τον πράγμα, δπερ προσέβαλε τήν ορασίν 
»μου, ήτο χάρτης πεπιεσμένος καί έρριμμέ- 
»νος είς τά έδαφος. "Ελαβον τόν χάρτην 
«τούτον καί ιδού τί άνέγνων’ τόσην μοί έ- 
«καμον έντύπωσιν, ώστε ένθυμοΰμαι αύτάς 
«έπί λέξεσι.

Λ ί( Κ ύ ρ ιε !
« «Γνωρίζω, δτι ήγαπήσατε καί δτι πολ- 

« » λ ά  ύπέστητε έκ τοϋ καταστραφέντος 
» «τούτου έρωτός σας, γνωρίζω, δτι δ ώς 
»»ύμεΐς άγαπήσας, ουδέ νά λησμονήσν] δύ- 
)) «ναται, ουδέ νά παρηγορηθή, ούδέ ν’ άν- 
» ))τικαταστηστ, τόν άπολεσθέντα έρωτά 
»«του  δι’ άλλου, καί δμως ύπό τής άπελ-

« »πισίας πιεζόμενος, θά πειραθώ νά δια- 
» «σείσω τήν γενικήν αύτήν αρχήν. Ένθυ- 
»«μεισΟε την αδελφήν μου ; Πρό δύω έτών 
))«προσεβληβη υπό παραδόξου τινός νόσου, 
«»ή ς  οί άριστοι τής Γαλλίας καί Ί τ α -  
»»λ ίας ιατροί δέν ήδυνήθησαν νά διαγνώ- 
« »σωσι το είάος. Πρό τριών ημερών, διά 
««τή ς εσωκλείστου επιστολής τη;, μοί έδή- 
«»λ ω σε  τής άσθενείας της τήν αιτίαν. Ή - 
» «γάπα, κύριε, ήγάπα καί αύτή, καί δ άν- 
»«9ρωπος, δν έλνάτρευεν εΐσθε σεις Ίάκοί- 
» »β ε , σείς! Ήθέλησα νά ζητήσω πληροφο- 
«»ρίας τινας περί τής παραδόξου ταύτης 
» «άποκαλύψεως, άλλ’ άπό τή; ημέρας έ- 
« « κείνης κατελήφθη ύπό λήθαργου. Λεν 
» «είναι νεκρά, καί δμως δέν ζή, δέν κοιμα- 
» «τα ι, καί δμως δέν άκούει, δέν αίσθάνε- 
« » τ α ι  τά περί αύτήν γενόμενα. "Οταν ό 
» » ιατρό; έμαθε τοΰτο, έσκέφθη έπ’ ολίγον 
««κ α ί μ ’ είπε, δέν επιθυμώ νά σας θρέψω 
» »μέ κενάς ελπίδας, άλλ’ αν ό άνθρωπος 
» «ούτος ήρχετο πλησίον της, άν τήελεγεν, 
» «δτι τήν άγαπα, ό'τι θά τήν νυμφευθή, 
» »τ ίς  οίδεν ίσως ήδύνατο νά σωθή. Ειτα 
««προσέθηκεν, άλλά πρέπει νά έλθη δσον 
««τά χ ος . Είπατέ μοι υπάρχει δυσταχέ- 
»»στερο ; άνθρωπος, δυστυχέβτερος έμοΰ 
« « αδελφός; ’Ώ  ! οίκτείρατέ με, Ιάκωβε, 
» «ν ’ άναγκάζωμαι καταρρίπτιον τήν άξιο— 
»«πρέπειάν μου, νά ζητώ νά νυμφευθώσι 
«»τή ν  αδελφήν μου έξ οίκτου ! Γνωρίζω, ό'τι 
» «ούδεμία γυνή δύναται νά σας άποδώση 

; »«τή ν  άπολεσθείσαν ευτυχίαν σας, άλλά 
s «γνωρίζω έπίσης δτι είσθε εύγενής καρδία 
»»κ α ί χαρακτήρ τίμιο; καί θέλετε κατα- 
« « στήσει εύτυχή τήν γυναίκα, είς $ν θά 
«βέδ ίδα τετά  δνομάσας, άν ^ δυ στυ χ ή ς.Ή  
» «αδελφή μου είναι θησαυρός άγνότητος, 

( » «άγαθότητος, καλλονής, χάριτος’ άν ζη,σ/ι 
ί :) «νυμφευθήτε αύτήν, κύριε, δηλ. σοισατέ 
j » Sτην, σας έξορκίζω. Είς πάντα άλλον θά
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« «εδ ιδ ε  τήν ευτυχίαν, εις σάς άν δέν κ α -  
»»τορθώσνί τούτο, δύναται βεβαίως νά σάς 
»»δώ σ/|  τήν παρηγορίαν, είς το  τέρμα τ ί ς  
« «οποίας υπάρχει ή ελπίς, ητις συγχέεται 
» « ώ ς  ήξεύρετε μέ τνιν ευτυχίαν. Έ π ί πάσι 
β »μή λησμονείτε ΰτι ή /.όρη αυτη άποθνή- 
»«σ κ ε ι έξ αιτίας ώμων, δτι ήθικώς εύθύ- 
»«νεσθε απέναντι της, καί δτι μίκ  λέξις 
» » σ α ς ,  2ν βλέμμα σας, §ν μειδίαμά σας,
» «δύναται νά τι, άποδώσγι την ζωήν, ην τί,
» «ά^ήρεσε. Εισθε δυστυχής κύριε, νά π ι- 
» Λστεύσω, ό'τι θέλετε άπορρίψει τήν α ίτη - 

»»σ ιν  ενός δύστυχους ;
» «ΛΟΥΠ ΩΝ.»

« ’Εντός δέ ταύτης ΰπήρχεν έτέρα, έχου- 

»σα  ώς εξής :
» « Τ ε τ έ λ ε σ τ α ι ! Ουδεμία πλέον υπάρχει 

» «ελπίς ! Θ’ άποθάνω ! Είναι δυστύχημα, 
» « ά λ λ ά  δυστύχ/,μα άφευκτον ! "Αν -/jvai 
» «άληθές, οτι φϋλλον δένδρου δέν κινείται 
« «ά'νευ τής θελήσεως τοΰ Θεοΰ, έκ τής κλί- 
»»ν /)ς  τοΰ Θανάτου μου, καταρώμαι τόν 
»»Θ εόν  αύτόν, οστις μέ κατεδίκασε ν’  ά -  
«ποθάνω τόσω  νέα. Καιρός πλέον νά μ ά -  
»«θν;ς, άδελφέ μου, τής άσθενείας μου τήν 
» «αφορμήν. Ένθυμεΐσε τόν κ . ’ Ιάκωβον 
« « Κ ά λ χ α ν ; Ή γάπ ω ν  τόν άνθροιπον αύτόν, 

» »καί ό πρός αύτόν έρως μου υπήρξε καί 
» « τ ο ΰ  θανάτου μου ή α ιτία . Θ ’ άπορήσγ,ς 
» «βεβα ίω ς μανΟάνων τοΰτο, καί θά έρωτή- 
» «σ η ς  ποϋ έγνώρισα αύτόν. Τόν έγνώρισα 
»»ε ίς  Βίρσαλλίας. ’ Α πό τό  έκεΐ παρθενα- 
««γιυγεΐον, εις δ μέ είχες όδηγήσ·/), τόν ε- 
««βλ επ ον  έπί έξ μήνας τακ τικ ώ ς. "Ο ταν 
» «άπ /,λθε τώ ν  Βερσαλλιών κατελήφθην ύπό 

» «μελαγχολίας, ήτις μικρόν κατά μικρόν 
««μετεβλήθη  είς τόν μαρασμόν, δστις κα
ί «τέσ/.αψ ε τής ζωής μου τό  βάθρον. "Ο ταν 
««έπανεϊδον  αύτόν έν Νεαπόλει, έλυποθύ- 
# »μ η σ α , ένθυμεΐσαι ; τόν ήγάπων τ ό σ ω !  
»»Τ ή ν  έπομένην ήθέλησα νά τ ώ  ομολογήσω

«»τ ό ν  έρω τά μου, άλλ ά  τήν στιγμήν αύτήν 
»»είσήλθες σΰ καί μέ έμπόδισας. "Ε κτοτε 
«#δέν  έτόλμησα πλέον νά τό  π ράξω , ώς 
Ί«δέν  θά έτόλμων νά τό  εϊπω και πρός σέ 
» «σήμερον, άν δέν ήμην βεβαία, οτι έν τό ;
« «ολίγου θά κείμαι νεκρά καί δέν θά αΐσθαν- 
» » θ ώ  άνερχόμενον έπί τών παρειών μου τής 
««α ιδοϋ ς  τό  ερύθημα! Πολλάκις έπεθύμη- 
Λ »σα τόν θάνατον, καί όμως δτε βλέπ ω  
» «αύτόν έγγύ ζοντα , τ ρ έ μ ω ! "Ω  ! φοβοϋ- 
» » μ α ι ,  άδελφέ μου, φοβοΰμαι, έπιθυμώ νά 
« « ζ ή σ ω !  ’ Α λ λ ’ είμαι τρελλή, δέν είναι ά -  
« «ληθές ; ώς νά ήναι τά χ α  δυνατόν νά ζ ή -  
u «σ/ι ά'νθρωπος καταδικασθείς ύπό τής φύ - 

« «σ ε ω ς  καί τής επιστήμης. Πλήν μή λ υ -  
« «π ε ΐσ α ι , άδελφέ μου. Τοιαύτης ζωής αϊρε- 
» «τώ τερος δ θάνατος. Μή κλαύσης, άκουεις ;  
« « σ ο ί  τό  ζη τ ώ  ώ ς χάριν νά μή κλαύστις. 
» « ’ Αρκετά έ'κλαυσας, άρκετά έθλίβεις. Οί 
» «οφθαλμοί σου έστείρευσαν, αί παρειαι σου 
» «κατεσκάφησαν, ή κόμη σου, ή ώραία έ -  
» «κείνη κόμη, ήν, δταν είμεθα νήπια, ή ά- 
« « τ υ χ ή ς μ α ς  μήτηρ έθώπευε καί κατεφίλει, 
« «λ έγ ου σα , δτι δέν υπάρχει ώραιοτερα αύ - 
« « τ ή ς , έ λ ε υ κ ά ν θ η  σχεδόν π άσα . Καί δ'ταν 
» «σκ έπ τομ α ι, οτι έγώ  εΐμί ή α ιτία , ώ !  π ό - 
«»σον  είμαι δυστυχής ! Συγγνώμην Λουδο-

» »βί*.ε μου, σ υ γ γ ν ώ ..................»
» —  Έ δ ώ , μοί προσέθηκεν δ θείος τοΰ 

« ’ Ιακώβου, τελειώνει ή επιστολή* φαίνεται, 
»δ τ ι  καταληφθεϊσα ύπό συγκινήσεως, ελει- 
«ποθύμησε καί δέν ήδυνήθη νά προχωρήσϊΐ. 
«"Ο ταν  άνέγνων ταΰ τα , εσπευσα νά εΰρω 
«τήν σύζυγόν μου καί τόν άδελφόν της, 
«διεβεβαίω σα  αυτούς, ότι ούδείς υπάρχει 
«κίνδυνος, τοΐς εξήγησα τό  π ράγμ α , τοΐς 
«παρέστησα, δτι έκ τούτου /ιρτηται ή σ ω -  
«τηρία τοΰ ’ Ιακώβου, καί τοΐς προσεθηκα, 
«δτ ι ήτο ανάγκη νά συνωδευσωμεν αυτόν 
«εις Παρισίους. Την αύτήν έσπέραν άνεχω - 
«ρήσαμεν καί οί τέσσαρες έκ Λονδίνου. Καθ’
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»όδόν ό Ιά κ ω βο ς  ώμίλει μυστικώς προς την 
«θεΐαν του. Έ κ  τοϋ ΰπό χαράς σελαγίζον- 
»τος προσώπου τής συζύγου μου ήννόησα, 
«δτ ι πολύ ευχάριστα θά τή έλεγε π ρ ά γ μ α - 
» τ α .  Ά φ ιχθέντες εις Παρισίους, μετέβημεν 
«εύθΰ είς τήν οικίαν τοΰ κ. Λουπών. Ά δ ύ -  
Χ'νατον νά είκονίσω τήν πένθιμον δψιν τής 
«οικίας αύτής. Ό  τοσοϋτον άλλοτε έπιμε- 
«μελημένος κήπος ήτον οϊκτρός. Ούδαμοϋ 
«άνθη. ν1£νθεν καί έ'νθεν χειμερινά τινα μ ό - 
«νον φυτά έξ εκείνων, άτινα φύονται έπί 
ατών τάφ ω ν. Τά ξηρά φϋλλα έτριζον ά π α ι- 
«σίω ς ύπό τά  βή μ ατά  μ ας. Διέβημεν τόν 
«προθάλαμον καί τό έστιατόριον. Αί θϋραι 
»ήσαν ήνεωγμέναι. Ούδείς ήλθε νά μας συ - 
«ναντήση. Τά πάντα ένέφαινον ά κ α τ α σ τ α - 
»σίαν, ερήμωσα τήν εικόνα τοΰ θανάτου. 
»Εις £ν τών δω μ ατίω ν , εΐδομεν άνθρωπόν 
»τινα  κεκυρτωμένον, ώχρόν, μέ κόμην ΰπό- 
«λευκον, καθήμενον έντός αναπαυτικής έ -  
»δρας καί σκεπτόμενον* δέν μ άς είδε, δέν 
«μ ά ς  ήκουσεν εΐσελθόντας. Διά τών ΰέλων 
» τ ώ ν  παραθύρων, θαμβών έκ τής ομίχλης, 
«διεκρίνοντο κλάδοι δένδρων, γυμνοί φύλ- 
»λω ν καί παραδερόμενοι ΰπό τής ΐσχϋρας 
«τοΰ  ανέμου πνοής. Τά έπιπλα ήσαν πλή- 
«ρη κόνεως, Τά π αραπ ετάσμ ατα  κίτρινα έκ 
«τοΰ  καπνοϋ. Δαυλοί τινες ήμίκαυστοι, δ - 
«μοιάζοντες τήν ζωήν τών συνδαυλιζόντων 
«αύτοΰς, έκαιον μελαγχολικώς έπί τής έ- 
« σ τ ία ς . Τά πάντα  έδείκνυον τήν άμεριμνη- 
«σίαν εκείνην τοϋ θνήσκοντος, ητις νομίζει 
»τ ις  δτι λέγει, πρός τί ή καθαριότης, άφοϋ 
«ό  θάνατος δέν θά έξέλθη εντεύθεν άνευ 
«έμοϋ ;

»*Η καρδία μας έπαλλε. Έ στάθημεν είς 
«τήν  θύραν ακίνητοι, ©εωρήσαντες μ ετά  
«πλειοτέοας προσοχής τήν ώχράν μορφήν 
»τοΰ  κ. Λουπών, δ ω τ ι  ήτον αύτός, έξεπλά- 
ϊγημεν  διά τάς ρυτίδας, δ ι ’  ών αί θλίψεις 
«ήρωτρίασαν τό πρόσωπον αύτοΰ. Ή  κε-

«φαλή του έβάρυνεν έπί τοϋ στήθους, ο 
«νεναρκωμένοι οφθαλμοί του έθεώρουν χ ω -  
«ρίς νά βλέπ ω σι, ένώ δάκρυ παχΰ εορεεν 
«ήρέμα έκ τοϋ  ένός τούτων. νΙνα διακό- 
«ψνΐ τήν πενθίμην ταύτην σκηνήν, ή σύζυ - 
«γός μου έτριξεν ϊσχυρώς τό  κλεΐθρον. Ό  
« κ . Λουπών ήγειρε τήν κεφαλήν, μάς παρε- 
«τήρησεν έπ ’ ολίγον, ώς νά μή μάς άνεγνοί- 
«ριζεν, έπειτα ήγέρθη, ώθησε πρός τ ά  ό π ί- 
» σ ω  τήν έδραν, ήνοιξε τάς άγκάλας του , 
«καί πρός τόν Ιά κ ω βον  άποταθείς, άδελφέ 
«μου καλώς ήλθες, είπεν, είθε μόνον νά μή 
«ήλθες άργά. Τήν στιγμήν αύτήν ήνοιξεν ή 
«θύρα, ή απέναντι έκείνης, δ ι ’ ής είσήλθο- 
«μεν καί έφάνη ή σοβαρά μορφή άνδρός μ ε -  
«σήλικος. ’ Ιατρέ, είπεν δ Λουπών, ήλθε. 
»Ν αί, φίλε μου, άπήντησεν ό ιατρός, πλήν 
«μή  λησμονεί δ ,τ ι καί άλλ οτε  σ ’ εϊπον, ή 
«είδησις αυτη δύναται νά τήν σώ,σγ άλλά  
«καί νά τήν θανατώσ·/]. Τίς άναδέχεται τό  
»έργον ; Έ γ ώ  ίατρέ, άνέκραξεν ή σύζυγός 
«μου . Σείς, κυρία ; Ναί* άν ή είδησις αυτη 
«έπ ιτειδίω ς μεταδιδομένη δύναται νά τήν 
ν σώ σ γ ,  έγώ  άναδέχομαι τά  π ά ν τα . Λοιπόν 
«είσέλθετε, είπεν δ ιατρός καί ήνοιξε τήν 
«θύραν τής αιθούσης* πρό πάντω ν δμως 
«είναι ανάγκη νά πίϊ) έκ τοΰ φαρμάκου έ -  
«κείνου, δπερ τή παρεσκεύασα. Ίδοΰ  δέ 
«τ ό τ ε  τί είδομεν : Τ ά παράθυρα, ήμίκλει- 
« σ τ α  δντα, ά'φινον νά είσδύ/ι όλίγιστον μ ό - 
«νον φώ ς. Έν τω  μέσω  τοϋ δωματίου  ε -  
«κειτο κλίνη λίαν καθάριος κ α τ ’ άντίθεσιν 
Λ τών λ^οιπών επίπλων, μέ π αραπ ετάσμ ατα  
«καί αυλαίας κυανάς, έπ ’αΰτής Se άνεπαύ- 
«ετο  ή Βιργινία. Μόλις ήδύνα-ο ν’ άναγνω - 
» ρίσνι τις τό  ώχρόν άλ λ ’ αγγελικόν αύτής 
«πρόσοιπον, κυκλούμενον άπό τήν ώραίαν 
«ξανθήν της κόμην. Είχε τάς δύω χεΐρας 
«έπ ί τοΰ στήθους, εί; σχήμα πλήρες χάρι- 
«τος καί αγγελικής σεμνότητας. Τά μ ε γ ά -  
»λα  κυανά δμ μ ατά  της ΰπό τάς αεταξίνας
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«βλεφαρίδας της, ριπτούσας σκιάν έπί τών 
«ήδη ΰπά τής νόσου σκαφεισών παρειών της, 
•έφαίνοντο έστεργιμένα βλέμματος, ένώ τά 
«χείλη της άπό καιρού είς καιρόν έκινοΰντο 
«σπασμοδικώς. Βιργινία, ειπεν ή σύζυγός 
»μου, διατί μένεις ουτω ; τί έχεις; πάσχεις; 
»'Η  Βιργινία έστράφη πρός τό μέρος ένθα 
«ήρχετο η φωνή, άλλά δέν ήνοιξε τούς όφ- 
«θαλμούς. Κόρη μου, έξηκολούθησεν ή σύ- 
«ζυγός μου, δέν σκέπτεσαι όπόσον λυπείς 
»τόν καλόν αδελφόν σου οΰτω φερομένη ; 
«διατι δέν λαμβάνεις h  κοχλιάρίον έκ τού 
«φαρμάκου σου ; Θά καταστραφης οΰτω, 
«τέκνον μου* θέλεις λοιπόν ν’ άποθάνης ; 
«Ή  ασθενής έκινήθη ολίγον καί ηνοιξε τούς 
«οφθαλμούς στενάζουσα. "Ω ! πάντοτε θά 
»έχω  ένώπιόν μου τό βλέμμα έκεΐνο, τό 
» γλυκύ, τό μελαγχολικόν, τό περίλυπον, 
«ό'περ επαινετό ώς εί ικέτευε, ώς εί έζήτει 
«τήν ζωήν, ϊ]ν έβλεπε φεύγουσαν, χωρίς 
«νά δύναται νά την κρατήσν;. Είτα έκλεισε 
«πάλιν τούς οφθαλμούς καί έβυθίσθη εις 
«την αύτήν νάρκην. "Ακουσον τέκνον μου, 
«έπανέλαβεν ή σύζυγός μου, άν δχι πρός 
«χάριν τοΰ άδελφοΰ σου, χάριν έμοΰ τούλά- 
«χιστον λάβε τά φάρμακον. Είμαι δυστυ- 
»χής γυνή έρχομένη νά σοί ζητήσω χάριν 
«τινά, καί πρέπει νά έχτ,ς δυνάμεις διά ν' 
«άκούσνκ ο,τι μέλλω νά σοί εϊπω. 2έ ά- 
»κούω, κυρία, έψιθύρισεν ή ασθενής μετά 
«φωνής μόλις άκουομένης. Κόρη μου, έάν 
«ήρχετο γυνή τις πρός σέ, έγώ λ . χ ., καί 
«σοί έλεγεν, είμαι μήτηρ, έχω ϊνα μόνον 
«υιόν, καί τόν αγαπώ δσω ούδεμία μήτηρ 
«ίγάπησε τά τέκνον της, δ υιός μου ήγάπα, 
«έλάτρευε μίαν γυναίκα, έζη δι’  αύτήν καί 
»δ ι ’ αύτής, επιθυμία του είναι νά θεσγ, είς 
«χεΐρας της τά μέλλον του, τάς ελπίδας 
«του, πόθος του διακαής νά καθιερώσ·/) τόν 
«βίον του δλον πρός αύτήν. Ούδείς έγνώριζε 
«τόν έρωτά του τοΰτον’ νέος πολύ ών έδί-

βσταζε νά το εϊπτ) πρός τούς συγγενείς του 
«καί δειλός νά τό όμολογήσν·, πράς τήν γυ- 
«ναΐκα, ήν ήγάπα’ ότι πρό ένάς έτους, άφ’ 
«ής δηλ. ημέρας είδε τήν γυναίκα αύτήν, 
«κατελήφθη υπό μαρασμού τίνος, δστις ά - 
«φεύκτως Οά τόν φέριρ εις τόν τάφον, καί 
»OTt ή γυνή, ^ν ήγάπα, είσαι σύ, τί θ’ ά - 
«πήντας, Βιργινία; σιω π άς; άλλ’ άν σοί 
«προσέθετον, δτι ό ιατρός είπεν, δνι άν ό 
«υιός μου,δςις είναι έγγύς τοΰ τάφου,έβλεπε 
«τήν γυναίκα αύτήν, άν έπίθετο, δτι τόν 
«άγαπ ά , δτι θά τόν νυμφευθη, ήδύνατο νά 
«σωθνί, τί θά έπραττες, κόρη μου ; σιωπάς 
«καί πάλιν ; Λοιπόν οΰτω θ’ άφήστ,ς νά κα- 
«ταστραφτί τό τέκνον μου, οΰτω λοιπόν 
«θ ’ άφήστ,ς ν’ άποθάνν; ό Ιά κ ω β ο ς ; Εις τήν 
«λέξιν Ιάκωβος άναστηλοΰται πάραυτα ή 
«θνήσκουσα, · άνακάθητε έπί τής κλίνης, 
«χύνεται ή πλούσια κόμη της έπί τοΰ τρα- 
«χήλου, αί παρειαί της λαμβάνουσι τά έρυ- 
«θρον έκεΐνο /ρ ώ μ α  τών λευκών ρόδων, οί 
«οφθαλμοί της σπηνθιρίζουσι, στηρίζει μετ’ 
«άπιστεύτου δυνάμεως τάς χεΐρας έπί τών 
«ώμων τής συζύγου μου καί ανακράζει, 
« ’ Ιάκωβος, είπατε, ’ Ιάκωβος ; Γονατίσατε 
«καί προσευχηθήτε, λέγει πρός ήμάς δ ΐα- 
«τρός,ή ασθενής διατρέχει τήν σπουδαιοτέραν 
«κρίσιν. Ναι, έξηκολούθησεν ή σύζυγός μου, 
« ’ Ιάκωβος, τόν είδε:, τόν γνωρίζεις, τόν 
«είδες πρό ένός έτους εν Νεαπόλει. Αυτός, 
«αύτός ! ανακράζει καί πάλιν ή Βιργινία, 
»μ ’ άγαπά, μ ’ άγαπά ; "Ω ! έάν ήκουες 
«μετά  ποίων λυγμών έπρόφερε τό δνομά 
«σου, δταν μοί έξομολογεΐτο τά αίσθημά 
«του τοΰτο, έάν ήξευρες πόσον σ’ άγαπά. 
«Λοιπόν Βιργινία δύνασαι νά τόν άγαπήσης, 
«δύνασαι νά τόν νυμφευθ/,ς, δηλαδή δύνα- 
«σαινά τώ  δώσνις τήν ζωήν ; νΩ ! Θεέ μου ! 
«έψιθύριζεν ή άσθενής, μ ’  έρωτά άν δύναμαι 
»νά τόν αγαπήσω, άλλά σείς αγνοείται.... 
«Περίεργον, νομίζω, δτι ιάθην, ό θάνατος,
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»8ν ήσθανόμην έπί τοΰ στήθους, φαίνεται... 
9’ Α λλ’ είναι αληθές, κυρία ; έξυπνος βλέπω 
«ταΰτα ; Ειτα δέ προσέθηκε διά φωνής άσθε- 
«νοΰς, ώ ! Θεέ {/ου, άν ηναι δνειρον, εύδό- 
«κησον νά μή έγερθώ ποτέ ! καί κλίσασα 
«τούς οφθαλμούς, έρρίφθη ακίνητος έπί τής 
«κλίνης. Εις τό κίνημα τοΰτο, εΐσήλοθμεν 
«εις τά δωμάτιόν της, άλλ’ δ ιατρός μάς 
«διέταξε νά έξέλθωμεν. "Ελαβε τήν χεΐρά 
«της καί έξτίτασε τόν σφυγμόν, ήκροάσθη 
«τήν αναπνοήν της ήγγισεν ελαφρώς τά 
«βλέφαρα αύτής, καί έπειτα κατεβίβασε 
«τά  παραπετάσματα τής κλίννις καί έξήλ- 
«θεν ήρέμα κλείων τήν θύραν καί λέγων 
«πρός τόν αδελφόν τής Βιργινίας μετά τής 
«πεποιθήσεως έκείνης τοΰ έπιστήμονος κ. 
«Λουπών, έάν έξυπνίσν) ζώ σα εγγυώμαι περί 
«τής αδελφής σας. Μετά δύω μήνας, προ- 
«σέθηκεν δ θείος τοΰ Ιακώβου, άνεκηρύσ- 
«σοντο οί γάμοι των. Καί ήδη ποΰ μένου- 
«σιν ; ήρώτησα. Είς άναχωοητήριόν τι έν 
«Σαίν-Δενή εύτυχεΐς έν τώ  μέσω τών δύω 
«τέκνων των, ύπό τό πανάγαθον ομμα τής 
«Θείας Προνοίας, ήν πρό τεσσάρων έτών κα- 
«τηράτο ή Βιργινία.

«Τήν αύτήν στιγμήν έλαβον ύπ’ ένοίκιο» 
«άγοραΐόν τι όχημα καί έπορεύθην είς Σαίν- 
«Λενή. Εύρον τά πράγματα δπως μοί τά 
«είπεν. Ή  Βιργινία έδωκεν είς τόν σύζυγόν 
«της, πλέον τών δσω ντώ  ύπεσχέθη δ άδελ- 
«φός της, ού μόνον δηλ. τήν παρηγορίαν, 
«άλλά καί τήν εύτυχίαν. Είναι αληθές, δτι 
«ούτος ένθυμεΐται ένίοτε τήν έξαδελφην 
«του, άλλ ’ αγνοώ άν ή άνάμνησις αυτη άνη- 
«συχεΐ τήν σύζυγόν του.»

Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ.

Η  Δ Ρ Α Σ Ι Σ

τ ο γ

H A I O V

Ό  ήλιος καθόλου διαφέρει τών λοιπών 
τοΰ κόσμου άστέρων. Πρός ούδένα τούτων 
ομοιάζει, καί ούδείς δύναται νά παραβληΑνί 
πράς αύτόν. Οΰτε οί πλανήται, οΰτε οί δο
ρυφόροι, οΰτε οί αστεροειδείς ή οί κομήται 
δύνανται νά παράσχωσιν ιδέαν τινά τοΰ ή
λιου. Ό  άπειρος ογκος αύτοΰ, ή φυσική 
σύστασις καί αί έκτακτοι αύτοΰ ιδιότητες 
τάσσουσιν αύτόν έν δλως ιδία μοίρα, καί 
αιωνίως θέλουσι δικαιολογεί τήν έξοδον καί 
δή κυριαρχικήν θέσιν, ήτις ανήκει αύτώ.

Τά ύπέρογκον τής μάζης τοΰ ήλιου κα- 
θίστησι πάραυτα καταληπτήν τήν έκτα
κτον υπεροχήν αύτοΰ. Καθ’ Ιαυτόν μόνος δ 
ήλιος υπερτερεί κατ’ δγκον άπαντα τά λοι
πά περί αύτάν ουράνια σώματα, έν συνόλω 
λαμβανόμενα. Είναι 600άϋΐς ογκωδέστερος 
τοΰ συνόλου τών πλανητών μετά τών δο
ρυφόρων αύτών, τών αστεροειδών καί τών 
κομητών, τών συνιστώντων τά ήλιακόν λε
γόμενον σύστημα, ήτοι τόν κόσμον ούτινος 
μέρος άποτελοΰμεν καί ήμεΐς.

’Αώου δ ήλιος είναι μ.είζων άπάντο>ν συλ-ι i *
λήβδην τών ετέρων σωμάτω ν, κατά συνέ
πειαν είναι καί τής γης. Κατά τίνα δέ βαθ
μόν υπερβαίνει τόν ό'γκον ταύτης ; “ Εν έκα- 
τομμύριον καί τριακόσιαι χιλιάδες γήιναι 
σφαΐραι συσωρευμέναι, /ίθελον έξισοΰσθαι 
πρός τόν δγκον αύτόν !

Έάν δ ήλιος παρασταθή διά σφαίρας έ - 
χούσης διάμετρον ένός ύποδεκαμέτρου, ή γή 
κατ’ αναλογίαν Οά παρασταθή ώς κόκκος 
άμμου ένάς χιλιοστού τοΰ μέτρου.

"ϊνα έκτελέστ, τις τόν περίπλ,ουν τής γης 
απαιτούνται τρία έτη. tfIva περιέλθη τήν 
σφαίραν τοΰ ήλίου ύπό τούς αύτούς δρους,



ήθελε Τανύσει 3 0 0  έ'χν,· Έάν λοιπόν υπάρ- 
χωσιν αυτόθι δντα, τών οποίων ή ζωή μή 
^ μακροτέρα τών έπί της γη ;, ολόκληρο; ή 
τοιαύτη ζωή δέν η'θελεν έπαρκεϊ πρός συν- 
τέλεσιν τής περιηγήσεως ταύτης.

*Η βαρύτης είναι τριακοντάκις μείζων 
έπί τής έπιφανείας τοϋ ήλίου η έπί τής γής. 
Σώμα τι καταπίπτον έπί τής γής, διατρέ
χει, ώς γνωστόν, κατά τό πρώτον δευτε- 
ρόλεπτον τής πτώσεως 4 μέτρα καί 9 εκα
τοστά . Έ π ί τοϋ ήλίου τό σώμα τοϋτο κα
ταπίπτει μετά τής ταχύτητας 144  μέτρων 
κατά τό πρώτον δευτερόλεπτον τής π τώ 
σεως του. Έκ τούτου δήλον ό'τι οί δροι τής 
φύσεως είσίν ό'λως άλλοϊοι έν τώ  ήλίω τών 
τοϋ ομίλου τών πλανητών, έν οίς συγκα
ταλέγεται καί ή γή.

Ό  ήλιος εκπέμπει άδιάλειπτον πϋρ, καϊ 
τοϋτο είναι δ'λως ίδιάζον αύτοϋ χαρακτηρι
στικόν έν τώ  ήμετέρω κόσμω. Αυτομάτως 
φλέγεται, καί διαχέει μακράν τό φώς καί 
τήν θερμότητα. ’Αντιθέτως ο! λοιποί τοϋ 
ήμετέρου κόσμου αστέρες ούδέ φωτεινοί ουδέ 
θερμοί είσι, καί άνευ τοϋ ήλίου, ήθελον 
είσθαι αιωνίως έν τφ  σκότει καί βυθισμένοι 
εις διαρκές ψϋχος.

Το έκ τοϋ ήλίου θρώσκον τοϋτο φώς καί 
ή θερμότης εισίν αναλλοίωτα ές άεί. Ουδέ
ποτε διαλείπουσιν, ουδέποτε έλαττοΰνται. 
Τό έ'τερον τοϋτο προσόν, τό άπαρομείωτον 
τοϋ φωτός, διακρίνει έτι τόν ήλιον απάντων 
τών λοιπών σωμάτων τοϋ ήμετέρου πλια- 
νητικοϋ συστήματος.

'Η εντασις τής πραγματικής τοϋ ήλίου 
θερμότητος ύπελογίσθη ΰπό τών φυσιολό
γων. Τοϋτο δέ κατωρθώΟη διά τοϋ ύπολο- 
γισμοϋ τοϋ ποσοϋ τής θερμότητος, ή'τις έν 
ώρισμενω χρόνω αθροίζεται ένώρισμένωτιν.1 
χώρω τής γής, προσβαλλομένω ΰπό τοϋ 
ήλίου, καί προστιθεμένου τοϋ ποσοϋ τής 
θερμότητος, ή'τις άπορροφατ*·. έχ. τοϋ αί-

θέοσς, τής ατμόσφαιρας καί τοϋ εδάφους. 
Ό  Γάλλος φυσιολόγος Pouillet, δστις ήσχο- 
λήθη περί τόν λεπτόν τοϋτον υπολογισμόν, 
έ'φθασεν είς συμπεράσματα, άτινα έκ,θέτει 
ώς ακολούθως.

«Έ άν τό σύνολον τής παρά τοϋ ήλίου 
έκπεμπομένης θερμότητος ήθελε χρησιμο
ποιηθώ πρός τήξιν στρώματος έκ πάγου 
περιβάλλοντος πανταχόθεν τόν ήλιον, ή 
ποσότης αυτη τής θερμότητος ήθελεν ανα
λύσει έν ένί λεπτώ , στρώμα πάγου πάχους 
11ί»· 8 0 100, έν μια δέ ήμί'ρα στρώμα 17 
χιλιομέτρων πάχους.»

Ί1 ποσότης αυτη τής θερμότητος, λέγει 
δ καθηγητής Tyndall, ήθελε ζέει καθ’ ώραν 
2 9 0 0  δυσεκατομμύρια χιλιόγραμμα κυβικά 
ΰδατος διατελοϋντα έν θερμοκρασία πάγου !

Ό  άστρονόμος 'Έρσελ ΰπελόγησεν, δτι 
xj ήθελέ τις έπιχειρήσει,ί'να κατασβέσν; τόν 
ήλιον, καί κωλύσει αύτόν τοϋ άναπέμπειν 
τήν θερμότητα, ώφειλεν, ϊνα σφενδονίσν, 
έπί τής έπιφανείας αύτοϋ ρεϋμα πεπηγοτος 
υδατος, ήτοι κυλινδρικήν στήλην πάγου, 
έ/ουσαν 18 λευγών διάμετρον, μετά τή; 
ταχύτητος 7 0 ,0 0 0  λευγών κατά δευτερό
λεπτο’/. « 'Υποθέσωμεν, λέγει, κύλινδρον 
πάγου 18 λευγών διαμέτρου, άενάω; έκ- 
σφενδονούμενον κατά τοϋ ήλίου, καί τοϋ ο 
ποίου τό λυόμενον ΰδο^ρ άπαύστω ; άφαιρεϊ- 
ται. "Οπως άπασα τοϋ ήλίου ή θερμότης 
καταναλωθή πρός τήξιν τοϋ πάγου, ά'νευ 
εξωτερικής τίνος ακτινοβολία;, έ'δεινά ριφθίί 
ό παγετώδης κύλινδρος έν τώ  ήλίω μετά 
τής ταχύτητος τοϋ φ ωτό;. (7 0 ,0 0 0  λευ
γών κατά δεύτερον λεπτόν.) *Η άλλως ή 
θερμότης τοϋ ήλίου ήδύνατο άνευ μειώσεως 
τής έντάσεως αύτής, ΐεα λύσνι έν δευτέρω 
λεπτώ στήλην πάγου έχουσαν βάσιν 4 1 2 0  
χιλιομέτρων τετραγωνικών, καί 3 1 0 ,0 0 0  
χιλιομέτρων ΰψος ! »

Σύγκρισίς Tt;, γενομένη παρά τοϋ ’Ά γ 
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γλου Tvndall, εΐκονίζει σαφέστερον ετι τήν 
δύναμιν τή; ήλιακής θερμότητος. « 'ϊ π ο -  
θέσωμεν, λέγει, τδν ήλιον περιβαλλόμενον 
διά στρώματος γαιανθράκων 2 7  χιλιομέ
τρων πάχους. 'Η θερμότης η προκύψουσα 
έκ τοϋ έμπρησμοϋ τών άνθράκων τούτων 
ίσοδυναμεϊ τ-/ί παρά τοϋ ήλίου παραγομένν) 
θερμότητι έντός έτους.»

(Tyndall. The Heat.)
Οί φυσιολόγοι, ΰπολογίσαντες τήν θερ

μότητα, ουδόλως ΰστέρησαν καί ώς πρός 
τήν καταμέτρησιν τής δυνάμεως τοϋ ήλια- 
κοϋ φωτός.

(Le Soleil. par A . Guillemain)
Οίαδήποτε δμως καί άν ν; ή έντασις τοϋ 

φωτός τοϋ ήλίο ι, έ'χομεν, σήμερον στοιχεία 
φωτισμοϋ άτινα προσεγγίζουσι καί άμιλ- 
λώνται πρός έκεΐνο. Τοιοϋτον είναι τό όξυ- 
δρικόν φ ώ ;, δπερ παράγεται έκ τής φλέξεως 
τοϋ ΰ5ρογόνου διά ρεύματος οξυγόνου η 
άέρο;. Τό φώς τοϋτο, τοϋ οποίου ή χρή- 
σις εΐσήχθη ήδη εσχάτως έν τνϊ βιομηχανία} 
κέκτηται φωτιστικήν δύναμιν μείζονα 200  
κηρίων. νΕτι ΰπερτέραν φωτιστικότητα έ
χει έλασμά τι μαγκανισίου, δπερ φλεγόμε- 
νον έν αέρι παράγει έξαισίαν ποσότητα φ ω 
τός, ίσοδυναμοϋσαν πρός 5 0 0  κηρίων. Τέ
λος τό ηλεκτρικόν φ ώ ;, παραγόμενον έκ 
Βολταϊκής στήλης εξήκοντα η όγδοήκοντα 
στοιχείων, παρέχει φωτεινόν τόξον, οΰτινος 
ή λαμπρότη; αντιστοιχεί πρός 8 0 0  καί 
10 0 0  έτι κηρία. Τό ηλεκτρικόν τοϋτο φώ; 
ηθελεν είσθαι έβδομηκοντάκι; έλαττον τοϋ 
τοϋ ήλίου, τοϋ φωτιστικοϋ κέντρου οντο; 
εί; άπόστασιν μέτρου άπό τοϋ φωτιζόμε
νου. Δι’ ίσχυροτέρίον ηλεκτρικών συστοι- 
χειών προέβησαν έτι μάλλον, δυνί,θίντες 
νά παράξωσι φώς, δπερ σχεδόν έξισοϋται 
πρός τό ήλιακόν.

'Ο Ά ραγώ  ζητών, ϊνα όρίστι τήν οίκείαν 
φωτιστικήν δύναμιν τ®ϋ ήλίου, εΰρεν δτι

αυτη έξισοϋται πρός 3 2 0 0 0  κηρίων φ ω τι- 
ζόντων άπό ενός μέτρου. Μετά νεωτέρας 
δμ ω ; καί άκριβεστέρας έρευνας ό Baquerell 
άποφαίνεται τό εξαγόμενον τοϋ Ά ραγώ  έ- 
λασσον τοϋ πραγματικού, καί δτι ή φ ω 
τιστική δύναμις τοϋ ήλίου είναι κατά 
1 8 0 ,0 0 0  άνωτέρα τής τοϋ κηρίου άπό μέ
τρου φωτίζοντος.

"Απαντες οί πλανήται μετά τών δορυ
φόρων αύτών, καθώς καί οί κομήται οί έκ- 
τάκτως άναφαινόμενοι, στρέφονται περί τόν 
ήλιον. Ό  ήλιος άρα άποτελεΐ τήν καρδίαν, 
ώς είπεϊν, τοϋ ήμετέρου πλανητικοϋ συ
στήματος. Το παν περιάγεται καί ακολου
θεί αύτόν.

"Ισως ειπωσί τινες· «τοϋτο είναι φυσι
κόν' τοϋ ήλίου δντως 600άκις μειζονος ά - 
πάντων συλλήβδην τών ετέρων αστέρων, τό 
φαινόμενον τής περιστροφής αύτών περί τόν 
ήλιον, εξηγείται έκ τοϋ νόμου τής έ'λξεω;, 
κατά τόν όποιον τά σώματα έλκονται ά - 
μοιβαίω; κατά λόγον εύθΰ τής μάζης αύτών. 
Έάν δθεν ό ήλιος σύρει πρός αύτόν τοΰς 
λοιποΰς αστέρας, τοΰτο οφείλεται είς τήν 
τεράστιον ΰπεροχήν τής μάζης αύτοϋ.»

Οί οΰτως άποφαινόμενοι, περιπίπτουσιν 
εΐ; τό συνηθέστατον σφάλμα, τοϋ έκλαμ- 
βάνειν λέξιν τινά άντί τοϋ πράγματο;, θε
ώρημά τι άντί έξηγήσεω;, γλωσσικόν τινα 
δρον άντί λογικοϋ συμπεράσματο;. "Οτε ό 
Νεύτων έπενόησε τήν θεωρίαν καί τόν δρον 
•— της αμοιβαίας εΛζεως τής νΑης— εφρόν- 
τισεν έπίση; νά πρόσθεσή, ό'τι διά τών λέ
ξεων τούτων προσεπάθησεν ά π λ ώ ; νά χα
ρακτηρίση φαινόμενον, δ'λω; άνεξήγητον καθ’ 
εαυτό, καί τοϋ δποίου ούδέν γιγνώσκομεν 
η τόν έξωτερικόν μόνον τύπον τής έκδηλώ- 
σεως, ήτοι τόν μαθηματικόν νόμον. Γι- 
γνώσκομεν τωόντι δτι τά σώματα έλκονται

4 2
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προς άλληλα κατά λόγον μέν εύθύ τής μά- 
ζης, καί αντίστροφον τοϋ τετραγώνου τής 
άποστάσεως αύτών. Ά λ λ ά  διατί άγονται 
ούτω τά μέν πρός τά  δέ ; Τοϋτο έστιν ά 
γνωστον ή μ ϊ ν ,  καί έ'σεται ϊσως ές αεί. ΓΗ 
προσωνυμία τής έλξεως άπεδόθη εις το 
φαινόμενον, ουδόλως δμως ήρμηνεύθη τό 
αίτιον, πολλοΰ γε δει, όπερ ώθεΐ τά ελασ
σόνα πρός τά μείζονα σιόματα. τους μικρό
τερους αστέρας πρός τούς μεγαλειτέρους. Τό 
αίτιον τούτου, έπαναλαμβάνομεν, έστί μυ
στήριον διά τόν άνθραιπον.

Οίανδήποτε ήδη θε<ι>ρίαν καί άν παραδε· 
Χ®'ί τις, ίνα εξηγήσν; τό φαινόμενον τοΰτο, 
τό βέβαιον είναι, δτι ό ήλιος συγκρατεΐ ά - 
π/,ωρημένους άνω τ ις  αβύσσου τοΰ ^άους 
τούς πλανήτας καί δορυφόρους αύτών, τους 
αστεροειδείς καί τους κομήτας, οιτινες καί 
τοι πλανώνται εν τφ  απείρω, ουδόλως δια- 
φεύγουσι τήν επήρειαν τής χειραγωγίας αύ
τοϋ. Ό  ήλιος σύρει άπαντας τούς αστέρας 
οιτινες περιστοιχοΰσι καί άκολουθοΰσιν αύ- 
τόν, ώς τοσούτους κόλακκς τής ισχύος αύ
τοΰ, καί τοσούτους ταπεινούς ακολούθους 
τής παγκοσμίου αύτοΰ ηγεμονίας. Παρεμ
φερής πρός πατέρα οίκογενείας έν μέσω τών 
γονών αυτού, δ ήλιος κυβερνά έν εΐρήνν, τά 
πολυάριθμα τέκνα της ουρανίου πλάσεοις. 
Ευπειθείς πρός τήν άκατάσχετον ώθησιν, 
ήτις πηγάζει έκ τοΰ μεγάλου τούτου κέν
τρου, ή j-ή καί λοιποί πλανήται κυκλοφο- 
ροΰσι, στρέφονται περί αύτόν, δεχόμενοι 
έκ τών ευεργετικών άκτίνων του, τό φώς, 
τήν θερμότητα καί τόν ήλεκτοισμόν, τούς 
πρώτους παράγοντας, αύτήν τήν βάσιν, τής 
ζωής. Ό  ήλιος κανονίζει είς τούς πλανή- 
τας τόν ουράνιον αύτών δρόμον, καθο5ίζο>ν 
αύτοΐς συνάμα τάς ήμέρας καί νύκτας, τάς 
ώρας καί τό κλίμα.

Ό  ήλιος δθεν έστί συγχρόνως δύναμις, 
ήτις συνέχει τούς άστέρας έπί τών ά/ανών

τοϋ απείρου, ή έστία ήτις θάλπει αυτούς, ή 
δάς, ή'τις τούς φωτίζει, καί ή πηγή άφ’ ής 
άντλώσι τά στοιχεία τής ζωής.

Ά π ό  τών άοχαιοτάτων ετι χρόνων κατε- 
νοήθη ή σπουδαία καί όντως εξαιρετική 
δράσις τοϋ ήλίου έν τή οικονομία τής όλης 
φύσεως. ’Επί τών ήμετέρων ημερών δέ κα
τέστη πασίδηλος ή άλήθεια αυτη διά τής 
επιστήμης καί τών ενδελεχών ερευνών. Οί 
ποιηταί εν παντί καιρώ έξύμνησαν διά τής 
φαντασίας αύτών τήν έν τώ  ήμετέρω κόσμω 
υπεροχήν τοΰ ήλίου, άλλ’ ή επιστήμη ύπε- 
ρέβη κατά πολύ τούς ποιητάς, άποδείξασα 
δι’ έπανηλειμμένων έρευνών καί πειραμά
των καί υψηλών υπολογισμών τών νεωτέ- 
ρων φυσιολόγων δτι δ ήλιος είναι ο κυρίως 
παράγων απάντων σχεδόν τών φαινομένων 
άτινα συντελοΰνται έν τή ήμετέρα σφαίρα. 
'Άνευ τοΰ ήλίου, ή γή καί οί λοιποί άναν- 
τιρρήτως πλανήται ήθελον εϊσθαι άπέραντοι 
έρημίαι, εΐδός τι γιγαντιαίων πτωμάτων 
κυλινδουμένων είς τό αχανές έν σκότει καί 
αχρηστία, έν παγετώδει καταστάσει

Τήν μεγάλην ταύτην αλήθειαν κατέστη- 
σεν άναμφισβήτητον s επιφανής φυσιοδίφης 
Τύνδαλλ* διά τοΰ συνδυασμού πλείστων 
νέων ανακαλύψεων τής τε μηχανικής καί 
τής φυσικής. Τό συμπέρασμα δέ τοϋτο τοΰ 
φυσιοδίφου αποτελεί, δύναταί τις είπεΐν 
δικαίως, τό λαμπρότερον άθλον τής συγχρό
νου φυσιολογίας.

©έλομεν προσπαθήσει, ίνα καταστήσω - 
μεν καταληπτόν πώς παν τό έπί γής, ως 
βεβαίως καί έπί τών άλλων πλανητών κατ’ 
αναλογίαν συμβαΐνον πηγάζει καί άναπύσ- 
σεται ύπό τής δράσεως τοΰ ήλίου, έπί τ ο 
σοΰτον, ώστε δύναταί τις νά ίσχυρισθή, δτι 
φ υ τ ά ,  ζώ α ,άνθρωποι καί πάσα ή ζώσα κτί- 
σις είσί προϊόντα, τέκνα τοΰ ήλίου, συμ- 
πεφυομένα, ούτως είπεΐν, μετά τών ήλιακών 
άκτίνων.
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’ Εν ποώτοις ό ήλιος είναι τό αρχικόν αί
τιον πάσης τής κινήσεως μεγάλης και μι- 
κράς, ήτις λαμβάνει χώραν έν τώ  άέρι, έν 
τοΐς ύδασι καί έπί τοΰ εδάφους ήμών, καί 
ή'τις συντηρεί έπί τής έπιφανείας τής ήμε- 
τέρας σφαίρας τήν ζωηρότητα, τήν Ινέργειαν, 
τήν ζωήν.

Έξετάσωμεν, λόγου χάριν, τούς ανέμους, 
οιτινες σπουδαίως έπιδρώσι τάντα τά φυσι
κά φαινόμενα τής σφαίρας ήμών. Πόθεν πα- 
ράγονται οί άνεμοι ; Έκ τής δράσεως τοϋ 
ήλίου. 'Ο ήλιος θερμαίνει λίαν άνωμάλως 
τά διάφορα τής γής μέρη. Ένώ αί τροπι- 
καί g ίσημεριακαί ζώναι θερμαίνονται ύπερ- 
βαλόντως, αί λοιπαί διατελοϋσι ψυχρότεραι. 
οί δέ πόλοι πεπηγότες. Ά φ ’ ετέρου τά τόν 
χώρον, έφ’ ού ή θέρμη τοΰ ήλίου. γειτνιά- 
ζοντα στρώματα τοϋ άέρος, άραιοϋνται καί 
ανέρχονται, άναπληρούμενα πάραυτα διά 
ψυχροτέρων στρωμάτων, καί έντεϋθεν προ- 
κύπτουσιν οί περιοδικοί άνεμοι, γνωστοί 
ΰπά τό δνομα έτησίαι. Έκ τούτου έπίσης 
εις εκάτερον τών ήμισφαιριων σταθερώς έ- 
πικρατοΰσι δύο μεγάλα ρεύματα άέρος, έκ 
τοΰ ’ Ισημερινού πνεοντα πρός εκάτερον τών 
πόλων.

Ή  κίνησις τής γής συντελεί τήν παρα
γωγήν ετέρων τακτικών ανέμων. Ή  έπε- 
νέργεια δέ τής θερμότητας καί τής έζατμί>· 
σεως, μετά τής άνίσου διανομής τών ήπεί- 
ρων καί θαλασσών, είσίν έ'τεραι πηγαί Ι τ έ -  
ρων άτάκτων ανέμων.

Αί θαλάσσιαι αϋραι είσίν έπίσης άποτέ
λεσμα τής ηλιακής θερμότητος, έκ τής δια
φόρου έν ήμερα καί τή νυ'κτι θερμοκεασίας 
τής άκτής, διό ή αύρα τό μέν έσπέρας πνέει 
έκ τής άκτής, τήν δέ πρωίαν έκ τής θα
λάσσης.

Οντοις δθεν είς τήν διαλείπουσαν έμφά- 
ν.σιν καί άφάνειαν τοϋ ήλίου οφείλονται αί 
μεγάλαι αύται διαταράξεις τής άτμοσφαί-

ιας, τάς όποιας άνεμους καλοϋμεν, καθώς 
καί αί ασθενέστερα!, έκεΐναι τάς δποίας λέ- 
γομεν αύρας. Αί ποικίλαι τής γής θέσεις 
αΐτινες διαφέρουσι σταθερώς άναλόγως τών 
ώρών τοΰ έτους καί τοΰ χρόνου τής ήμέρας, 
έςηγοϋσιν άφ’ ένός τήν ανωμαλίαν, άφ’ ετέ
ρου δέ καί τήν διηνεκή ύπαρξιν τών άερίοιν 
τούτων ρευμάτοίν.

Ή  θερμότης άρα τοϋ ήλίου, ή άραιοΰσα 
τόν άτμοσφαιρικόν άέοα καί ή έλλειψις αύ
τής, συστέλλουσα αύτόν, έστΐν ή γενική 
πηγή τών ανέμων, οιτινες χρησιμεύουσιν 
ίνα συντηρώοιν έν τή αυτή ομογενεία τόν 
αέρα έν άπάσαις ταΐς γηΐναις ζώναις.

Αί βροχα'ι, έτερον έπίσης απαραίτητον 
στοιχεΐον τής φυσικής οικονομίας, είσί προϊόν 
τής ήλιακής θερμότητος. Τά ύδατα τών 
θαλασσών, τών λιμνών καί ποταμών διά 
τής θερμότητος τοΰ ήλίου ήρέμα μεταβάλ
λονται είς ατμούς, καί συνιστώσι τά νέφη 
καί τάς άτμίδας. "Οταν δ ήλιος καταλείπ?) 
τόν ορίζοντα οί ατμοί ούτοι ψύχονται έν 
μέσω τής άτμοσφαίρας έν ή τέως έκυμαί- 
νοντο, καί καταπίπτουσιν έκ νέου είς τήν 
γήν ύπό τήν μορφήν τής δρόσου, τής ομί
χλης ή τής βροχής. Έάν όέ ή ψύζις απο- 
βή ίσχυροτέρα, άντί τής βροχής έπερχεται 
ή yiojv, ήτοι ή πτώσις τοϋ ύδατος πεπη- 
γότος. Έ πί τών κορυφών ίόίως τών ορεων, 
ένεκα τής άσθενεστέρας θερμοκρασίας, σω 
ρεύεται ή χιών, καί έπί μακοόν διατηρούμε
νη. μετατρέπεται είς πάγον. Κ ατά τάς 
θερμάς ώρας τοϋ έτους οί πάγοι λύονται 
κατ’ ολίγον* τό έκ τούτων ύδωρ κατέρχε
ται τάς κλιτύας τών όρέων, καί ταμιεύεται 
έν ταΐς κοιλάσιν, όπου καθίσταται αρχή 
πηγών, ρυάκων καί ποταμών. Οί ρύακες 
ούτοι καί ποταμοί έκβάλλουσιν είς λίμνας 
ή είς τήν θάλασσαν, όπόθεν αύθις ή έκ τών 
ήλιακών άκτίνων έξάτμισις παράγει τά 
νέφη καί τήν δμίχλην.
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Οΰτως άποτελεΐται καί λειτουργεί η δι
ηνεκής αΰτη συναλλαγή, η αέναος αΰτνι κυ
κλοφορία τών ΰδάτων, άτινα έκ της έπι
φανείας τ ίς  γής ανέρχονται εις τάς αερίους 
ζώνας, ινα καί πάλιν κατέλθωσιν έφ’ ήμάς 
διά τήν άρδευσιν τίς σφαίρας πρός οικονο
μίαν άπαραιτήτων αναγκών τίς  δΧν;ς φύ- 
σεο>ς.

Τά ταχτικά ρεύματα έν τοΐς ΰδασι τών 
ωκεανών είσίν επίσης συνέπεια τ ίς  ήλιακής 
θερμότητος. Συμβαίνει δέ και ένταϋθα άνά- 
λογόν τι πρός τοΰς άνεμους. 'Η ά'νισος με
ταξύ πόλων καί ’ Ισημερινού θερμότης τοΰ 
ΰδατος καταστρέφει την ισορροπίαν της 
θερμοκρασίας τών θαλασσών τούτων, καί 
προκαλεΐ τόν σχηματισμόν ρεύματός τίνος 
τακτικού έ'νεχα της έκτοπίσεως τών ΰδά- 
των, τών ψυχροτέρων σπευδόντων πρός ά - 
ναπλήρωσιν τών θερμοτέρων. *Η ά'νισος έ- 
ξάτμισις κατά τόν ’ Ισημερινόν καί τοΰς πό - 
λους ενεκα της άνίσου θεραότητος, συντεί
νει πρός τό αύτό τέλος, αύξάνουσατόν βαθ
μόν της άλμυρότητος έν τώ  Ίσημερινω, χω 
ρίς νά αύξίσνι αύτόν καί είς τοΰς πόλους. 
’Εντεύθεν έπέρχεται Ζαφορά τις πυκνότη- 
τος εν τοΐς ΰδασι, καί τέλος ή έκτόπισις 
έ'νεκεν έλλείψεως της άπαραιτήτου ισορρο
πίας. Καί τά θαλάσσια δθεν ρεύματα προ- 
καλοΰνται έν γένει έκ της έπηρείας τοΰ ή- 
λίου. Οΰτω δέ εχομεν τοΰς ανέμους, τάς 
βροχάς καί τά ρεύματα ταΰτα προφανή 
προϊόντα της ηλιακής θεομότητος.

Αί δονίσεις της μαγνητικης βελόνης δυ
νατόν ωσαύτως ν’ άποδοθώσι τη επιρροή 
τού ήλίου, έάν άληθεύν) οτι τά μαγνητικά 
ρεύματα, τά διερχόμεν* τήν σφαίραν ήμών, 
εισί ρεύματα θερμοη.Ιεκτριχά, παραγόμενα 
έκ τής άνίσου διανομής τής θερμότητος έπί 
τής έπιφανείας τής γής.

Σπουδαίας καί ΐσχυράς έξασκών λειτουρ
γίας έν τη  ο λ/, φύσει ό ήλιος, είναι προσέτι 
παράγων πολυτίμων χημικών δυνάμεων, καί 
ένταϋθα κυρίως έγκειται ή σπουδαία αύτοΰ 
δράσις έν τοΐς φαινομένοις τής φύσεως.

Τό φως καί ή θερμότης τοΰ ήλίου παρά- 
γουσιν έπί τής έπιφανείας καί έν αύτνί τή 
ουσία της γης σπουδαιοτάτας χημικάς ένερ- 
γείας, συναπτομένας άναποσπάστως πρός 
τάς φυτικάς τε καί ζωϊκάς λειτουργίας. 
"Ανευ τοΰ ήλίου ή ζωή ήθελεν έξαφανισθη 
άπό τοΰ προσοαπου τ ίς  γηίνης σφαίρας. 'Η 
ζωή είναι αύτόχρημα προϊόν τοΰ ήλίου, ώς 
θέλομεν έπιχειρήσει ν’ άποδείξωμεν.

Τά έργα της φωτογραφίας χρησιμεύσω- 
σιν ήμΐν πρός πλήρη κατανόησιν της δρά- 
σεως τοΰ φωτός έπί τών χημικών συνδυα
σμών, οιτινες λαμβάνουσι χώραν έπί τών 
φυτών.

Διά τ ίς  τέχνης της φωτογραφίας απο
κτάται, ώς γνωστόν, πιστή εϊκών αντικει
μένου τινός, διά τής ένεργείας τοΰ φωτός 
έπί τοΰ ΐωδιούχου ή χλωριούχου άργύρου 
εις ον ένεβάφη ό χάρτης. Τά σκοτεινά τοΰ 
αντικειμένου μέρη ούδεμίαν προξενοϋσιν ά λ - 
λοίωσίν τοΰ άλατος τοΰ άργύρου έπί τοΰ 
χάρτου της εΐκόνος· άλλ’ ούχ οΰτω καί τά 
φωτεινά, άτινα άποσυνθέτουσι τό άλας τοϋ- 
το, καί χροψ.ατίζουσιν ίοβαφη ή μελανήν 
τήν εικόνα. Διά καταλλήλου μεθόδου κα
θίσταται άναλλοίωτος ή έξεικόνισις αυτη 
τήν όποίαν ή χημική μόνη παρήγαγε τοΰ 
φωτός έπενέργεια.

■'Απαντα τά άλατα τού άργύρου ΰπό 
τήν έπήρειαν τοΰ ηλιακού φωτός ΰφίσταν- 
ται άνάλογόν τινα άποσύνθεσιν, καί ετέρων 
δέ αετάλλων αί συνθέσεις, καταλλήλως συν
δυασμένα»-, ύφίστανται παραπλησίας έκ τοΰ 
φωτός άλλοιώσεις. Τό ήλιακόν φώς έπιδρα 
έπίσης τόν συνδυασμόν πλείστων άλλων 
σωμάτων, λ .χ . τοΰ υδρογόνου καί τοϋ χ λ ω 
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ρίου, άτινα διατελοϋντα έν τω  σκότει, ήρε- 
μοϋσι κεχωρισμένα, άμα δέ έκτεθώσιν υπό 
τάς ακτίνας τοϋ φωτός, μιγνύμενα, ενοϋν- 
ται μετά τοσαύτης ένεργείας, ωστε η ενω- 
σις συνοδεύεται μετ’ άναδοσεως σημαντικής 
θερμότητος.

Έκ τής ορυκτολογίας πλεΐστα δύναταί 
τις νά πορισθή παραδείγματα τ ίς  χημικής 
τοϋ φωτός ένεργείας έπί τής ΰλης καί τής 
συνθέσεως τών ορυκτών. Ά λ λ ’ έν τώ  φυ- 
τικώ βασιλείω ή ένέργεια αΰτη έστίν έπί 
πολΰ ίσχυροτέρα καί γενικότερα ετι της εν 
τ ω  άνοργάνφ. Ε κτός τοϋ άπειρως πολύ- 
ποικίλου χρωματισμού τών φυτών και αν- 
θέων, έχομεν έτερον φαινόμενον μεγίστης 
σπουδαιότητος, έν τώ  δποίω οφείλει τις 
νά όμολογηστ) βεβουλευμένην τής φύσεως 
διάταξιν.

Έ ξ άνακαλύψεων τών νεωτερων επιστη
μών έγνώσθη δτι τά  φυτα ούδολως ανα- 
πνέουσιν άνευ τ ίς  αμέσου έπιδρασεως και 
παρουσίας τοϋ φωτός δηλα δή ή αποσυνθε- 
σις άνθρακικοϋ όξέως, δπερ κυκλοφορεί έν 
τοΐς ίστοΐς αύτών, καί τό όποιον ήντλήθη 
έκ τοϋ εδάφους διά τώ ν  ριζών, δέν λαμ 
βάνει χώραν είμή τά φυτά ώσιν έκτεθει- 
μένα ΰπό τόν ήλιον, Άπεδείχθη έπίσης, δτι 
ή άποσύνθεσις τοΰ άνθρακικοϋ όξέως εις άν
θρακα (carbuno), δστις μένει προσηλκυμέ- 
νος έν τώ  ϊστώ τώ ν  Φυτών, καί εις όξυγό- 
νον, δπερ έκπέμπεται εις τόν άέρα, δέν δύ- 
ναται νά συντελεσθτ, ή ΰπό τήν άμεσον είτε 
έμμεσον τοϋ φωτός άκτινοβολίαν.

Τήν σπουδαώτητα καί σημασίαν τού 
φαινομένου τούτου δύναταί τις νά έκτιμή- 
σ·/) άναλαγιζόμενος δτι έφ’ άπάσης τής έκ- 
τάσεως τής ήμετέοας σφαίρας λαμβάνει χ ώ 
ραν τά τοιούτο, καί δτι ή διαπνοή, ταύτόν 
είπεϊν ή ζωή, άπαντος τοΰ φυτικοΰ βασι
λείου τής γης έζήρτηται άπο.Ιύτως εκ τοΰ 
φωτός τού ήλίου. Εις τήν διαπνοή/ δέ ταύ

την τών φυτών, ή'τις αποδίδει εις τόν α τ 
μοσφαιρικόν άέρα τό όξυγόνον, οφείλεται 
ή οικονομία τής φύσεως πρός διασκέδασιν 
τοϋ αύτοϋ οξυγόνου έν τώ  άέρι, καί ισορρο
πίαν αύτοΰ, διά της άναπνοης τών ζοίων, 
τής άπορροφήσεως αύτοϋ παρά διαφόρων ο 
ρυκτών, καθώς καί τών ποικίλων εμπρησμών 
Φυσικών ή τεχνητών, οιτινες συμβαίνουσι 
διαρκώς έπί τής σφαίρας ήμών. 'Ά παντες 
ούτοι οί έμπρησμοί ήθελον εξαντλήσει τό 
πλεϊστον τοϋ οξυγόνου της ατμόσφαιρας, 
έάν μή ύπίρχε διαρκής τις πηγή άνανεω- 
σειος αύτοϋ. Ή  διαρκής αΰτη πηγή είναι ή 
διαπνοή τών φυτών, προκαλουμένου ΰπό τοΰ 
ήλιακοΰ φωτός.

Τοσούτω δε άληθές είναι οτι τό ηλιακόν 
φώς ούσιοδώς έπιδρα τήν τών φυτών δια
πνοήν, ώστε έάν νέφη παρακωλυσωσι τό 
φώς τοϋτο, ή άπόδοσις τοϋ οξυγόνου έκ 
τών φυτών ΰφίσταται έπ αισθητήν βραδύ
τητα. Έάν δέ συμβίί τό φώς τοϋτο αιφνι- 
δίως ποτέ νά παύσνΐ, καθώς επί όλακής τί
νος έκλείψεως τοϋ ήλίου, ή άποπνοή τοΰ ο
ξυγόνου αερίου καταπαύει, καί άναλλοιωτον 
άποπνέεται τό ανθρακικόν όξυ, οπως τοϋτο 
συμβαίνει κατά τήν νύκτα.

'II ενέργεια δθεν τού ήλαου επι τής βλα- 
οτήσεως είναι σπουδαιοτάτη. νΑνευ ήλίου, 
ούδέν φυτόν ήθελεν υπάρξει έπί τής γης. 
Είς τάς πολικάς ζώνας, δπου τό φώς και 
ή θερμότης τοϋ ήλίου είσίν άσυγκρίτως έ -  
λάσσονα, ή βλάστησις είναι συνεσταλμένη 
καί φθίνουσα, καί πλησιέστερον πρός τοΰς 
πόλους έτι, μηδαμινή. Είς τάς 6ερμας ζ ω - 
νας ή βλάστησις αΰτη έστί τοσω μάλλον 
ζωηρά καί άνεπτυγμένη, δσω αφθονωτερον 
διαχέεται αυτόθι τό ηλιακόν φώς. Ούδαμοΰ 
άλλοθι μείζων ό πλοΰτος καί ποικιλία καί 
άκμαιότης της βλαστήσεως ή ύπό τοΰς τρο
πικούς δπου άκρατον τό φώς καί το θάλ
πος επιδαψιλεύεται τοΰ ήλίου.
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'Η γεωργία, βοηθουμένη ύπο τής νεωτέ- 
ρκς χημίας, έπεκύρωσε την δλως έξιδια- 
σμένην τοΰ ήλίου δράσιν είς έπίρρωσιν τής 
λειτουργίας τής βλαστήσεως, καί παραγω
γήν τοιούτων τής ΰλης συνδυασμών καί 
μεταμορφώσεων, άς ούδεμία άλλη πλήν τής 
τοΰ ήλίου ένεργείας δυνατόν ϊνα παραγάγγι. 
Ό  Georges Y ille , καθηγητής έν τώ  φυσι
ολογικοί μουσείω τών Παρισίων, βέβαιοί, 
συνεπεία τών πειραμάτων αύτοΰ, οτι ό ήλιος 
τωόντι θαυματουργεί διά τής ένεργείας, ην 
μεταδίδωσι τ·?ί φυτική παραγωγή. Ούδέν 
χημικόν άποτέλεσμα, οϋδεμία θεωρία, κατά 
τόν σοφόν καθηγητήν, δύνανται νά έρμη- 
νευσωσι τό μυστήριον τής ηλιακής έπηρείας, 
και τής θαυμασίας όντως δυνάμεως αύτής 
έπί τήν άνάπτυξιν τών φυτών καί τήν ά -  
πόδοσιν τών σπορών.

Η σπουδαία αυτη έπίδρασις τοϋ φωτός 
και τής θεομοτητος τοϋ ήλίου δέν άφορα 
μόνον τό φυτικόν βασίλειον, άλλ ’ έπεκτεί- 
νεται επίσης καί έπί τοϋ ζωϊκοϋ. Μήπως 
το φώς καί ή θερμότης όλίγην έξασκοϋσιν 
επιρροήν έπί τής υγείας τών τε ζώων καί 
τοϋ ανθρώπου ; ΛΕν βλέμμα έπί τών χωρι
κών, οιτινες τό πλεϊστον διαβιοϋσιν ύπό 
τόν ήλιον καί τό άμείωτον αύτοΰ φώς έν 
τ ώ  καθαρώ άέρι, παραβαλλόμενων πρός τους 
έν τοΐς πόλεσι ζώντας έν οίκήμασι ζοφεροΐς 
καί εις δδούς στενωπάς, δπου δυσκόλως 
καί σπανίως εισδύει τό άφθονον φώς, άρκεΐ 
προς βεβαιωσιν τούτου. ’Ενώ είς τούς μεν 
είκονίζεται πλήρης ή εύρωστία, οί δεύτεροι 
είσί τό πλεϊστον αυτόχρημα τύπος τής 
καχεξίας. ’Εκτός δέ βεβαίως τών άλλων 
αιτίων πλεϊστον συμβάλλει είς τήν διαφο
ράν ταύτην ή ελλειψις άποχρώσης ζω ογο- 
νήσεως εκ τοΰ ήλίου έν ταΐς τοιαύταίς κα- 
τοικίαις.

Τό φώς καίτοι μή απολύτως απαραίτη
τον, έστίν δμως ούχ ήττον άναγκαΐον έπί

σης είς τήν διαπνοήν τών ζώων. 'Υπάρχει 
βεβαιωμένον, δτι αί άναδόσεις τής τοϋ κν- 
θρώπου καί τών ζώων διαπνοής έν τή νυκτί 
είσίν ήττον άφθοναι η εν ήμερα. 'Ο Μαλε- 
σκότ εύρεν δτι τό έκ τοΰ ζώου άποπνέον 
ανθρακικόν οξύ αυξάνει συν τνί έντάσει τοϋ 
φωτός, καί έλαττοϋται εις τόν κατώτερον 
δρον έν τώ  πλήοει σκότει. «Τοϋτ’ εστι, λέ
γει δ συγγραφεΰς ούτος, τό φώς τοϋ ήλιου 
επιταχύνει τόν ζωικόν οργασμόν. Οΰτως 
άοα τό φώς έστί μία τών πρωτίστων αναγ
κών εις τήν ΰπαρξιν τών ζώων, εΐτε διότι 
επιόρα τήν βλάστησιν τών φυτών, κυρίας 
βασεως τής τροφής τών ζώων καί τοϋ άν- 
θρώπου, εϊτε διότι έπενεργεΐ τήν συντέλε- 
σιν πλειστων φυσιολογικών αύτών λειτουρ- 
γειών.

'Ο Τύνδαλλ, δν πολλάκις ήδη άνεφέρα- 
μεν, έν συγγράμματί του έπιγραφομένω Ή  
θερμότης συνώψισε τάς άρχάς ταύτας έν 
ώραί(«) συμπεράσματι, έχοντι ώς άκολούθως.

«Κ αθώς άναντίορητον είναι, λέγει, οτι ή 
δύναμις ή κινοϋσα τό ώρολόγιον πηγάζει 
έκ τής χειρός, ήτις έτάνυσε τό έλατήριον 
αύτοϋ, οΰτως έπίσης βέβαιον δτι καί πασα 
δύναμις έπί τής γής πηγάζει έκ τοϋ ήλίου. 
Παραλειπομένων τών εκρήξεων τών ήφαι- 
στίων καί τών θαλασσίων παλιρροιών, πασα 
μηχανική ενέργεια γιγνομένη έπί τής έπι- 
φανείας τής γής, πασα εκδήλωσις δυνάμεως 
οργανικής τε ή φυσικής, ζωικής τε ή φυτι
κής έχει τήν άρχήν αύτής έκ τοϋ ήλίου. 
*Η θερμότης αύτοϋ διατηρεί τήν θάλασσαν 
έν ύγρα συστάσει, καί τήν άτμοσφαΐραν έν 
άερίω, πάσαι δε αί θύελΛαι αί άμφοτέρας 
διαταράσσουσαι, προκύπτουσιν έκ τής μη
χανικής αύτοϋ δυνάμεως. Προσαρτα είς τάς 
κλιτύας και κορυφάς τών όρέων τάς πηγάς 
τών ρυάκων καί τους δγκους τών πάγοιν, 
έντεϋθεν δέ οί καταοράκται καί αί νιφοστι-
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βάδες κατακρημνίζονται μετά δυνάμεως, ην 

πάντως έκ τοϋ ήλίου ήρύσθησαν. Αί βρον- 
ταί καί άστραπαί εισίν ομοίως εκδήλωσις 
τής δυνάμεως αύτοϋ. Πασα φλόξ, η δας 
καιομένη εκπέμπει φώς τι καί θερμότητα, 
ήτις άρχικώς τώ  ήλίω ανήκε. 'Ο ήλιος έμ - 
φανίζεται ήμϊν ύπό τήν ιδιότητα θερμότη
τος καί φωτός, καί έγκαταλείπει ημάς υπό 
τήν αύτήν έπίσης. Ά λ λ ’ έν τώ  μεταξύ έ- 
δημιούργησε τά ποικίλα στοιχεία τής ήμε- 
τέρας σφαίρας. "Απαντα τά στοιχεία ταϋτα 
είσίν ίδιαι μορφαί τής ήλιακής δυνάμεως, 
οίονεί τοιαϋται μήτραι έν αΐς αΰτη προσω- 
ρινώς έξετυπώθη έν τή διόδω αύτής άπό 
τής πηγής πρός τό άπειρον !» (The H eat).

Ειπομέν τινα ανωτέρω περί έντάσεως τοϋ 
φο>τός καί τής θερμότητος τού ήλίου, άλλά 
τίς ή μηχανική δύναμις τήν όποιαν εκπρο
σωπεί ή ολική αΰτη θερμότης ; Ή  μηχα
νική δύναμις τοϋ συνόλου τής ήλιακής θερ
μότητος ΰπελογίσθη έπίσης παρά τών φυ
σιολόγων, αξιοπερίεργοι δέ είσίν οΐ έξαχθέν- 
τες αριθμοί.

"Ινα κατανόηση τις πώς δύναται νά π α 
ρασταθή είς μονάδας μηχανικής δυνάμεως 
παράγων τις τής Θερμότητος, ανάγκη νά 
λάβνι ιδέαν τινά θεωρίας, ήτις έστί τό ώ - 
ραιότερον κτίσμα τής συγχρόνου φυσιολο
γίας, ήτοι τής μ ηχανικής θεωρίας τής θερ
μότητος·, ή τοϋ δόγματος τής αμοιβαίας 
μετατροπ ής τώ ν  φυσικών δυνά μ εω ν ·

Ή  πείρα άπέδειξεν, δτι ή θερμότης με
ταβάλλεται ύπό τάς δψεις μας είς μηχα
νικήν δύναμιν. Έ ξετάζων τις άτμομηχα- 
νήν τινα, θέλει παρατηρήσει δτι ψυχομέ- 
νου τοϋ άτμοϋ καί έκλειπούσης τής θερμό
τητος, γενναται πάραυτα μηχανική τις δύ- 
ναμις, καί έντεϋθεν δήλον, δτι ή θερμότης

αΰτη μετετράπη είς έτέραν δύναμιν. Τούτου 
δοθέντος, έπεται δτι δυνατόν νά παραστα- 
Οή τό έτερον στοιχεϊον διά τοϋ ετέρου, η 
άλλως νά ΰπολογισθή διά τίνος μονάδος 
κοινού μέτρου, ή τε δύναμις καί ή θερμό
της. Έκ τής αρχής προβάντες έκανόνισαν 
τήν ζητουμένην μονάδα, διά τής όποίας 
πασα δύναμις θέρμης δύναται νά εξισωθή 
πρός άνάλογον μηχανικήν δύναμιν. Ή  μο- 
νάς αΰτη ώνομάσθη θερμουργόν  (calovie). 
*Εν θερμουργόν είναι ί ποσότης τής θερμό
τητος ή αναγκαία 'ίνα ΰψώσνι κατά ένα 
βαθμόν θερμοκρασίας έν χιλιόγραμμον ΰδα
τος. Ά φ ’ έτέρου όνομάζουσιν έν -τνί μ ’̂ χ54- 
νική κι.Ιογρ α μ μ  ο μ ετρον , (ή χιλιογραμμό- 
μετρον) τήν άπαιτουμένην ποσότητα δυνά- 
μεως, ϊνα βάρος τι ενός χιλιογράμμου ύψω- 
θ?, έντός διαστήματος δευτέρου λεπτού κατά 
έν μέτρον. Οί φυσιολόγοι κατώρθωσαν νά 
λύσωσι τά δυσχερές τοϋτο πρόβλημα τοϋ 
ποσοϋ τών κιλογραμμομέτρων άτινα δύνα- 
ται νά παρέξν] έν θερμονργόν, μεταποιού- 
μενον είς μηχανικήν δύναμιν. Εινρι γνωστόν 
σήμερον διά τών ω ραίων  έργων τοϋ M ayer, 
Joule, Helniotz κλ. δτι έν θερμουργόν αν
τιστοιχεί πρός 4 2 5  κιλογραμμόμετρα, δή- 
λα δή δτι δέουσα θερμότης πρός ΰψωσιν κατά 
ένα βαθμόν θερμοκρασίας (έκατονταβάθμου) 
χιλιογράμμου ΰδατος παράγει μηχανικήν έρ- 
γασίαν έκπροσωπουμένην διά τής ΰψώσεως 
καθ’ έν μέτρον βάρους 4 2 5  χιλιογράμμων 
έν χρόνω δευτέρου λεπτοϋ. Καλοϋσι δέ 
μ η χ α ν ικ ό ν  α ν τ ίσ το ιχ ο ν  τής θερμότητος  
τό ποσόν τών 4 2 5  χιλιογράμμων τούτων.

Έάν εχν) τις δθεν τό σύνολον τής έπί τής 
γής διαχεομένης θερμότητος τοϋ ήλίου έν 
ώρισμένω χρόνω, δύναται νά ΰπολογίσνι τό 
ποσόν τής δυνάμεως, τό όποιον ήθελε παρα- 
χθή έξ δλης τής θερμότητος ?,ν έκπέμπει 
έπί τής γής, έάν άπασα ή θερμότης αύτοϋ 
μετετρέπετο εις μηχανικήν έργασίαν. Οΰτως
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εύρον, δτι τδ σύνολον τής τοΰ ήλίου θερμό
τητος έξισοϋται πρός 2 1 7 ,3 1 6  δίς Ικατομ- 
μύρια ϊππων δύναμιν, $ προς εύχερεσ τέραν 
άντίληψιν τοϋ καταπληκτικού τούτου άριθ- 
μοΰ, ταΰτδ έστί προς 543  δίς εκατομμύ
ρια ατμομηχανών δυνάμεως 4 0 0  ϊππων I -  
κάστης, καί έργαζομένων άό'ιαλείπτως νυχ
θημερόν. Ίδοΰ τίς ή αξία διά μόνην τήν 
σφαίραν ήμών, τής θερμότητος τοΰ ήλίου.

(A . Guillemain).
Έν ένί ετει έκαστον τετραγωνικόν μέ- 

τρον τής γής δέχεται 1 ,2 3 8 ,1 5 7  θερμονργά  
ή'τοι πλείονα τών 2 3  δισεκατομμυρίων κατά 
στρέμμα, Γσων πρός 9 ,8 5 2  δισεκατομμύ
ρια καί 2 0 0  εκατομμύρια κιλογραμμομέ
τρων κατά στρέμμα !

’Έγνωμεν ή'δη τάς ποικίλας ένεργείας επί 
τής ήμετέρας σφαίρας τής θερμότητος καί 
τοΰ φωτός τοΰ ήλίου. Έξητάσαμεν τήν δρά- 
σιν αΰτοΰ έπί τής αψύχου τε καί έμψυχου 
φυσεως. Είδομεν, δτι ό ήλιος όντως έστί 
μέγας παράγων τών φυσικών λειτουργιών 
έν τή σφαίρα ήμών, 'καί δτι έπίσης έστί τό 
κύριον στοιχεΐον τής τε φυτικής καί α ν ό ρ 

γανου ζωής.
"Άνευ τοΰ ήλίου ζωή ουδόλως ήθελεν ύ- 

φίστασθαι έπί τής γηΐνης σφαίρας. Ή  ζωή 
άρα, θυγάτηρ έστί τοΰ ήλίου, δικαιούται τις 
νά έπιφωνήσϊ].

*H γλώσσα τοΰ λαοΰ λεληθότως πολλά- 
κις έκφράζει αλήθειας μυστηριώδεις. Έν τή 
δμιλία αι λέξεις θερμότης καί ζωή, είσί 
σχεδόν συνώνυμοι. Εις άπάσας τάς διαλέ
κτους έν γένει υπάρχει ή φράσις «κρύος θα- 
νατου». Η φρασις αύτη ακριβέστατα εί- 
κονίζει τήν πραγματικότητα. Τό κρύος εί
ναι απαραίτητος τοΰ θανάτου συνέπεια, καί 
ενδειξις τής έκλείψεως τής ζωής. Τό ρίγος 
έστιν ό πρόδρομος πάσης ανωμαλίας περί j

τήν λειτουργίαν τής ζωής, καί τελευταϊον δ 
προάγγελος τοΰ θανάτου. Παν τεθνεός σώ 
μα έστί ψυχρόν, καί δύναταί τις ίσως νά 
συμπεράνη, δ'τί τό ψΰχος διαδέχεται παρά 
τω  ζώ ω  τήν θέσιν τής ζωής, άπαραλλάκτως 
δπως τοΰτο διαδέχεται τήν θερμότητα έν 
τή άνοργάνω ύλή.

Έάν τις ή'δη λάβν) ύπ ’ δψιν ό'τι τά φυτά 
γεννώνται καί αναπτύσσονται διά τής ήλι
ακής θερμότητος ιδίως, καί παν φυτόν έ- 
λ ει X.PE‘ av ώρισμένης τινός θερμοκρασίας. 
"Οτι ποσον τι ήρεμου θέρμης έστίν απαραί
τητον πρός παραγωγήν τής ζωής έν τώ  
γονίμω ώ φ  τ ώ / πτηνών. Έάν άναλογισθή 
τις, δτι τά  ώά τών ζωοτόκων εύρίσκουσι 
τήν θέρμην ταύτην καί έ / αύτώ τώ  βυθώ 
τών θαλασσών, καί δτι άλλως τε, ώς ει- 
πεν δ Harvey, «παν ζώον έξ ώοΰ». "Οτι 
μετά τήν άνάπτυξιν τοΰ σπέρματος έν τοϊς 
μαστοφόροι; ή ενδελεχής επήρεια τής μη
τρικής θερμότητος έστίν άπαραιτήτως α 
ναγκαία πρός διαμόρφωσιν τών οργάνων τοΰ 
εμβρύου, αναγκάζεται λογικώς νά συμπε- 
ράννι, συνδυάζων άπάσας τάς παρατηρήσεις 
ταύτας, δτι ή θερμότης παράγει τήν ζωήν. 
"Οτι ή θερμότης μετατρέπεται εις δύναμιν 
ζωικήν. Οί νεώτεροι σοφοί οί δημιουργή- 
σαντες τήν μηχανικήν θεωρίαν τής θερ-  
μότητύς, ή'τοι τό θαυμάσιον τωόντι αξίω 
μα τής αμοιβαίας τών δυνάμεων μετατρο
πής, οί φυσιολόγοι οί άποδείξαντες μετά 
μαθηματικής ακρίβειας τήν μετατροπήν τής 
θερμότητος είς δύναμιν μηχανικήν καί τ ’ 
άνάπαλιν, ήδύναντο ϊσως νά συμπληρώσωσι 
τό λαμπρόν τοΰτο οικοδόμημα, προστιθέ
μενοι, δτι ή θερμότης ή μεταποιούμενη είς 
μηχανικήν δύναμιν, καί δτι ή έξαισία τής 
μετατροπή; θεωρία εχει τήν εφαρμογήν ού 
μόνον έπί τής άνοργάνου ύλης, άλλά καί 
έπί τά ζώντα σώματα τυγχάνει κύρους επι
φανούς.
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Πρός έπίορωσιν τής δοξασίας ταύτης, 
μνημονεύομεν έπιτηδειοτάτου τινός καί πε
ριέργου πειράματος, τό όποιον δ έν M ont
pelier καθηγητής τής ιατρικής M oitessier 
άνεκοίνωσε τό 1 8 7 2  τή ακαδημία τών έπι- 
στημών έν Παρισίοις. Τό πείραμα τοΰτο 
άποδεικνύει τωόντι, δτι ή θερμότης, είτε 
φυσική είτε τεχνητή, ή παρεχομένη εις γό
νιμόν τι ώόν, καταναλίσκεται έν αύτή τή 
ούσία τοΰ ώοΰ, αυτόθι εξαφανίζεται, καί 
κατά συνέπειαν δήλον δτι ύπέστη μετατρο
πήν τινα. Ό  κ. Moitessier δέν λέγει ποιον 
εσται κατ’ ανάγκην τό προϊόν τής μ ετα 
τροπής ταύτης. Δικαίως δμως καί εύλόγως 
όύναταί τις ειπεΐν, δτι ή θερμότης αύτη 
μετετράπη είς ζωικήν δύναμιν ή ζωήν.

Τό πείραμα τού κ. M oitessier είναι τό 
ακόλουθον : Παραβάλλει τήν ταχύτητα τής 
ψύξεως τών γονίμων καί άγονων ώών, καί 
ευρίσκει σπουδαίαν διαφοράν μεταξύ αύτών.

Έν δοχείω καταλλήλω; έσκευασμένφ 6 
M oitessier έθεσε τρία ώά καί έθερμανεν 
αύτα προσηκόντως. Άφοΰ έδόθη ή αναγ
καία θερμότης, τό πΰρ έσβέσθη, καί μετά 
προσοχής έξήτασε διά δύο θερμομέτρων έν 
τω  αύτώ άγγείω τοποθετημένων, τήν κα- 
τιοΰσαν πορείαν.

Έκ τών θερμομέτρων τούτων προέκυψεν 
ότι η ψΰξις ακολουθεί πορείαν δλως διάφο
ρον, άναλόγως πρός τό γόνιμον ή μή τ ών 
ώών. Ένώ ή ψΰξις τών αγόνων ώών βα - 
διζιι λίαν τακτικώς, άπ’ εναντίας ή τών 
γονίμων έστί βραδύτερα καί λίαν ανώ
μαλος.

Τοΰτο τεκμηριοΐ μετά πλείστης πιθανό- 
τητος, δτι η θερμότης τής οποίας δεϊται τό 
ωόν προς άνάπτυξιν τοΰ σπέρματος, μ ετα 
βαίνει κατα μέγα μέρος έν αύτώ τώ  όίγα- 
νισμώ τοΰ σώματος. Τί δέ αποβαίνει αύτό- 
θι ; Μετατρέπεται βεβαίως, δύναταί τις 
ει’ πεϊν, εις ζωικήν δύναμιν.

Ούτως ή θεωρία τής αμοιβαίας μετατρο
πής τών δυνάμεων ήθελε τύχει έτέρας αλο
γίστου εφαρμογής, έπεκτεινομένη καί εις 
τήν δύναμιν τής ζωής. νΟπως δέ έν ταΐς 
μηχαναΐς ή θερμότης μετατρέπεται είς κί- 
νησιν, ουτω θά μετεμορφοΰτο είς δύναμιν 
ζωικήν έν τοΐς σπέρμασι τών ζώων.

'Π θερμότης καί ή ζωή άρα ήθελον είσθαι 
εκδήλωσις,προϊόν,τής αύτής δυνάμεως, δ δέ 
παραγων τής ζ<οής, καθώς καί τής μήναν ι- 
κης ουναμεως ήθελον έκπηγάζει έκ τοΰ ή
λιου, τοΰ ήγεμόνος τούτου άστέρος.

(L . Fiquier. Le landemain de la m ort).

Μετά τά ανωτέρω ή δράσις τοΰ ήλίου, 
τοΰ κολοσσοΰ τούτου τοΰ ήμετέρου στερεώ
ματος, έστίν ή υπαρξις έν συνόλω έπί τής 
ήμετέρας γηΐνης σφαίρας.

Έ ν Πάτραις τήν 15 Φ»βρουαρίου 1818.

Μ. Χ Α Ι Ρ Ε Τ Α Σ .

ΓΙΕ ΡΙ R A IM  Ω Τ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ω Ν  

Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν

Ί ’ φίστανται άξιοσημειώτους μεταβολάς 
τά τών διαφόρων τόπων κλίματα; 'Π α τ 
μόσφαιρα τών χωρών έν αί; συνέβησαν αί 
ίστορικαί μεταβολαί τής τών ανθρώπων φυ
λή;, έστι ψυχροτέρα, θερμοτέρα ή δμοια τή 
προϋπαρξάσν) τής ήμετέρας έποχής; Ό  Βυφ- 
φών διά τής άξιοθαυμάστου ορθής κρίσεως, 
τής ίδιαζούσης είς τό πνεύμα αΰτοΰ, ϊσχυρί- 
ζετο, δτι αλλεπάλληλοι μεταβολαί λαμ βά - 
νουσι χώραν ύπό τάς διαφόρους μοίρας τής 
γηΐνης σφαίρα;. ’ Α λλ’ δ Φ ρ.Άραγώ, καίτοι 
δεν έκ φράζεται εριστικώς, κλίνει έν τούτοις 
πρός τήν γνώμην τοΰ αμεταβλήτου τών 
κλιμάτων, έξετάζομένην κατ’ έκτεταμένας

43
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περιόδους. 'Ο Ούμβόλδος λέγει αδύνατον τήν 
λύσιν τής άμφιβολίας ταύτης, ίσχυριζομενος 
ΟΤΙ το θεομόμετρον ήθελεν είσθαι τό μόνον 
μέσον προς διαβεβαίωσιν, αλλ’ ή έφευρεσις 
τοΰ εργαλείου τούτου χρονολογείται προ 
δύω καί ήμίσεως αιώνων, δέν μεταχειρίζον
ται δέ αποτελεσματικές αύτοΰ η προ ολί
γων έτών. "Αν καί μεγάλως σεβο>μεθα τόν 
διάσημον επιστήμονα, έπιτραπήτω ήμϊν πα- 
οατηρ-ήσαί δτι κατά τήν περιστασιν ταυτ+,ν 
(ίσως τήν μόνην καθ’ άπαν αύτοΰ τό περι
φανές στάδιον) έθεώρησε το πρόβλημα υπο 
εποψιν παραδόξως έσφαλμέν/ιν. Aliquando 
bonus dormitat H om erus!

"Οπως λύση τό ζήτημα θεωρεί τό θερμό-
μετρον ώς μόνον μ έσον ! Καί ή βλά-
στησις; Ή  γεωγραφική διαίρεσις τών φυ
τών καί τών ζώων ; Τά λείψανα τών ορυ
κτών ; Ή  έξέτασις τών πολλών γεωλογι
κών μεταμορφώσεων ; Αί άπειροι αύται α 
ποδείξεις, αί έν τοΐς γτ,ΐνοις άρχείοις συ- 
ναχθεΐσαι, στερούνται εντελούς άί;ίας α π έ 
ναντι τοϋ πνεύματος της επιστήμης ;

Έάν Ιξετάσωμεν μετά προσοχής τούς 
νόαους τούς διέποντας τά μεγάλα φαινό
μενα τής φύσεως, τάς άτμοσφαιρικάς δια- 
οοοάς, τά  θαλάσσια καί αιθέρια ρεύματα, 
τόν ηλεκτρισμόν, τάς αντιδράσεις τών Ισω 
δυνάμεων πρός τήν επιφάνειαν τοϋ πλανή
του, τό αόνον γενικόν καί σταθερόν συμπέ
ρασμα. είς δ ή μελέτη απάντων τούτοιν 
τών φαινομένων μάς φέρει, είναι ή της αίω- 
νίου κίνησε ως της άενάου μεταβολής, τ ώ ; 
άυιοιβαίων μεταστροφών καί μεταμορφώ
σεων δλω ι τών δυνάμεων τών ένεργουσών 
έπί τής ΰφηλίου. "Οταν δέ τό παν κινείται 
ν.αί άλλάσσει, δταν παριστάμεθα αύτόπται 
μάρτυρες τών μεταβολών, τών άλλοιώσεων, 
τών κλίσεων καί τής μαγνητικής έντάσεως, 
δταν δρώμεν καί αύτήν έτι τήν τοσάκις 
ύμνηθεϊσαν μονιμότητα τών ζωικών δντων

άδυνατοΰσαν ν’  άντιστίί πρός σπουδαίαν καί 
φιλοσοφικήν έξέτασιν, πώς ήμεΐς θέλομεν 
εί'πει, οτι τά  κλίματα μόνα μένουσιν αμε
τάβλητα η δέν θέλομεν άποφανθή διά τόν 
λόγον, δτι «τ ό  θερμόμετρον ολίγων μόνον 
έτών φέρει ηλικίαν ;

Μεταξύ τών κυοίων άφορμών τών δυνα- 
μένοιν νά όρίσωσι καί πράγματι όρίζωσι τάς 
βραδείας άλλ ’ άκαταμαχήτους μεταβολάς 
τοΰ κλίματος δυνάμεθα άριθμήσαι τ εσ - 
σαρας.

λ /. Τ ην μ ετα χόπ ισ ιν  τής κοίτης τώκ 
θαλασσώ ν·

Παραλείποντες τάς μεγάλας αλλοιώσεις 
είς άς ή γεωλογία ύπέβαλλε πλειστάκις τάς 
τοϋ ωκεανού λεκάνας, είναι πράγμα μή έ- 
πιτρέπον ήμϊν τήν άμφιβολίαν ό'τι καί είς 
τούς καθ’ ημάς χρόνους ή θάλασσα άποσύ- 
ρεται βαθμηδόν έκ μερών τινων, δπως κ α - 
τακλύσνι άλλα.

At στήλαι τοϋ ναού τοϋ Σεράπιδος πα
σιφανές είσί δείγμα, δπως μή έπιμένωμεν 
περιγράψαι αύτό.

Ή  'Ραβέννα ύπήρξε διάσημος λιμήν κατά 
τούς χρόνους τής έξαρχίας* καί ή ’ λδρία 
σήμερον 20  μίλια μακράν τοϋ Άδριατικοϋ, 
ήτο λιμήν έπί Αύγούστου. Ή  θάλασσα ε- 
λουεν άλλοτε τά τείχη τής Tongres, ής 
σήμερον απέχει 3 λεύγας. 'Η Βαλτική κα- 
τέκλυσε μέρος τής Πομμερανίας καί έκά- 
λυψε τόν λιμένα τής Βενέτας. 'H A igues- 
Mortes, άπέχουσα 5 χιλιόμετρα τής άκτής* 
ύπήρξε λιμήν, δπόθεν Λουδοβίκος δ IX  έπε- 
βιβάσθη απερχόμενος εις τήν τοϋ 1248  
Σταυροφορίαν. Καί ή Δαμιάτη, ην ό βασι
λεύς ούτος έκυρίευσε κατά τό 1249 , ύπήρ
ξε πόλις παραθαλασσία, νΰν άπέχουσα τής 
Μεσογείου πε&ί τά 9 χιλιόμετρα.

Β'. Τά ρεύματα  τώ ν ποταμώ>· $ ύδάτω ν  ·
Τά ρεύματα τών ύδάτων άπογυμνοϋντα 

τά δρη τής τε ΐλύος καί άμμου καί έπι-
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σωρεύοντα αύτάς έπί τών χαραδρών μεγα- 
λ  ως μεταβάλλουσι τήν τοπογραφίαν καί 
επομένως τούς κλιματολογικους ορούς τών 
εκτεταμένων χωρών. Ή  ίλυς, ην δ ΓΙαόος 
μεταφέρει, καλύπτει τήν παραλίαν τοϋ ’ Α 
σιατικ ού  έπί έκτάσεως 70  μέτρων καθ’ έ
καστον έτος. Την γήν? ·?)ν δ Γαγκης και δ 
Βραμαπούτρας κατατίθεισιν έτησιως εν τω  
Βεγγαλικώ κόλπω, κατά τόν Λυέλ, έχει 
δγκον έξηκοντάκις μείζονα τής μεγάλης 
πυραμίδος τής Γκυζέχ, περιεχούσης £ξ ε
κατομμυρίων τόνων γρανίτου. Πολλακις 
όλόκληρος δ ροΰς τών ποταμών άλλασσει 
διεύθυνσιν, άφίνων τήν πρώτην κοίτην δπως 
λάβη νέαν. Ό  Ίαζάρτης καί ’Όκας τής 
Ταρταρίας, ένώ πρώτον έχύνοντο έν τ·?ί Κα- 
σπία, τώρα φέρουσι τά ύόατα των εις την 
’ Αράλην λίμνην. 'Η διαβρωτική ενεργεια 
τών ϋδάτιυν έπί τών όρέων δέν περιορίζε
ται μόνον είς τό νά τέμννι τήν επιφανειαν 
αύτών καί νά συσσωρεύτ) τήν ίλύν είς -.άς 
κοιλάδας, άλλά πολλάκις προξενεί τήν 
πτώοιν κολοσσιαίων βραχωδών δγκων. Την 
25  ’ Ιουλίου τοϋ 18 2 5  κατά τό χωρίον Βαρ- 
λίσιον τοϋ 'Αννοβέοου ήκούσθη φοβερός ώς 
ό τής βρεντής κρότος, νέφος δε κονιορτοϋ ή- 
μαύρωσε τήν ατμόσφαιραν καί ή γή έβυθί- 
σθη σχηματίζουσα βάραθρον, ούτι\ος τό 
βάθος δύναταί τις νά φαντασθή, ύπολογί- 
ζων, δτι είς λίθος έδεΐτο ενός λεπτοΰ, δπ<ος 
φθάσνι είς τόν βυθόν.

Γ\ Ά ν τ Ι δ  ρασίς τω ν εσωτερικών δ υ ν ά 
μ εω ν της σφ αίρας·

'Η βραδεία άνύψωσις μεγίστων άλύσεων 
όρέο^ν, έτι καί ολοκλήρων χωρών, δπερ συμ
βαίνει είς πολλά μέρη τής Νοτίου ’ Αμερικής 
καί τής βορείου Ευρώπης.

Ή  ϋφεσις άλλων ούχ ήττον έκτεταμένων 
περιφερειών εδάφους, ώς συμβαίνει έν Αυ
στραλία καί έν τώ  ’Αρχιπελάγει τής ’ Ασίας 
καί τής Ωκεανίας· αί μέγισται μεταβολαί,

άς έν τνί τοπογραφία τών χωρών όρίζουσιν 
οί σεισμοί’ ή έμφάνισις στερεών, ύγρών καί 
αΐθεριομόρφων ύλών, προερχομένων έκ τών 
ήφαιστίων είσίν ίσχυραί άφορμαί μεταβολής 
έν τώ  σχηματισμώ τοϋ γηίνου καλ.ύμματος 
καί έπομένως έν τοΐς κλίμασιν, άφορμαί, ών 
ή ενέργεια πολλαπλασιαζομένη έπί πολλούς 
αιώνας, δύναται άληΟώ; νά όνομασθή αόρι

στος.
Λ'. Ό  άνθρωπος καί τά  εργα  αύτοϋ .
Έάν ή ήμετέρα φυλή άφ’ ένός ύπόκειται 

είς τήν διάφορον επιρροήν τοΰ εξωτερικού 
κόσμου, άφ' έτερου πρεπει να θεωρήται, ως 
μία τών αιτιών τής μεταμορφώσεως τής 
γής έφ’ ής ζή. Παραλείπων τάς ίστορικώς έ- 
ξαιρετικάς περιστάσεις, καθ’ άς ή τοιαύτη 
ένέονεια έλαβε χώραν έπί εύρείας κλίμακος, 
ώς δ'ταν οί Ευρωπαίοι, μετά τήν άνακάλυψιν 
τής ’ Αμερικής, με ταναστεύοντες είς τάς 
παρθένους έκείνας χώρας, εφερον έκεΐ τάς 
τέχνας, τάς κακίας, τά προϊόντα, τόν πο
λιτισμόν καί τά ζώα τοΰ παλ^αιοΰ κόσμου, 
ή μεταμορφωτική ισχύς τοΰ είδους ήμών 
έπί τής φυσικής γεωγραφίας καί έπί τοΰ 
κλίματος άποκαλύπτεται σταθερώς καί ά -  
κατα παύστως.

Τό παράδειγμα τής Paludi-Pontine (χ ώ 
ρας βαλτώδους περι την 'Ρώμην) τής εκτει- 
νομένης άπό Ά στούρας, δπου έδολοφονήθη 
6 Κικέρων, μέχρι τής Ταρρακίνης, πατρί- 
δος τοΰ Γάλβα, δει/.νύει τήν ίσχύν, ·?,ν κέ- 
κτηνται αί πολιτισμένα’, κοινωνίαι έπί τών 
νοσηρών χωρών καί τήν άνευ διάρκειας επι
τυχίαν τών αγώνων των, μόλις ή προνοια 
αύτών παύσϊί έπ’ ολίγον, καί τό τής M a- 
remma (χώρας κείμενης παρά τήν θαλασσαν 

: έν Τοσκάνη) μάς άναμιμνησκει άφ’ ένός τήν 
: νοσώδη επιρροήν, ην έσχον έπί τής τύχης 

τής χώρας ταύτης αί βαρβαρικαί έπιδρομαί 
καί πρό παντός αλλού δ κατηραμένος στρα
τός Καρόλου τοϋ V  καί άφ’ ετέρου τήν
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αγαθοεργόν ενέργειαν, ην ή επιστήμη καί 
ή φιλανδρωπί» ενός Fossombroni καί ένός 
Ximens δύναται νά προξενήσν) έπί τής κα~ 
ταστασεως εύρείας χώρας.

Αί θινες τοΰ ’Ατλαντικού προε/ώρουν 
άπ ’ αιώνας διά σταθερού καί σκληρού βή
ματος, απειλούσα ι να μεταβάλωσιν εί; έ
ρημον τάς πλούσιας αμπέλους τών Βορδι- 
γαλλο>ν, όποταν ό αξιέπαινος Bremontier 
έσταμάτησεν^ ώς έκ. θαύματος, τήν πρόο
δον διά συστήματος φυτειών, λέγων αλη 
θώς εις την άμμον : usque hue venies, et 
non procedes ultra.

Α ττ α ν τ ες  ο υ τ ο ι  οι λ ό γ ο ι ,  ους $εν $ ύ ν α -  

μα ι ένταΰδα ν’ αναφέρω ή εν ολίγοι;, πεί- 
Οουσιν ήμας, δτι ή ατμόσφαιρα ύπόκειται 
εις πολλάς μεταβολάς, καί οτι έπιφανεΐς 
άνδρες ώς ό Ά ραγώ  καί ό Οϋμβόλδος δύ- 
νανται νά σφάλωσιν.

Ά λ λ ’ όποιας μεταβολάς ύπέστη η δύνα- 
ται έτι νά υποστή τό κλίμ.α ταύτης ή εκεί
νης τής χώρας ; Είς τοιαύτην έρώτησιν δέν 
δύναται τις επιστημονικώς ν’ άπαντήσν), 
εΐμή προσδιορίζων έκαστον τόπον. ν£τι καί 
πραττων τοΰτο δεν δύναταί τις νά έξαγά- 
γγι άκ.ριβές συμπέρασμα η παραβάλλων π ο 
λυάριθμον; χρονολογίας καί στοιχεία. Ιδού 
Sv τοιοΰτον παράδειγμα. Ό  περιφανής Καρ. 
Δαροεν έν τή ωραία αύτοΰ «Διηγήσει τοΰ 
Περίπλου τής γής,, λέγει, δτι παρετήρησεν 
είς πολλά μέρη τών Κορδιλλερών καί είς 
μέγιστα ΰψη, αρχαίας οικίας ’Ινδών έγκα- 
ταλελειμμένας, εΐ; χώρας, δπου δέν ύπήρ- 
χεν ούδέ ρύαξ ποσίμου ΰδατος, έν μέσω έ- 
δάφους έντελώς αγόνου, στερημένου, έκτος 
τινων ισχνών λειχήνων, πάσης άλλης βλα- 
στήσεως. Διατείνεται δέ, δτι δταν οί πρώτοι 
κάτοικοι έκτισαν τάς καλύβας ταύτας τά 
κλίμα τής άνω Χιλής ήτο πολύ γλυκύτε- 
Ρ°ν ή σήμερον καί δτι αί έν τώ  μεταξύ 
• ο j ν ω συμβασαι μεταβολαί ίχι μ,όνον είς

τήν ατμόσφαιραν έλαβον χώραν, άλλά καί 
είς τήν τοπογραφίαν, καί εις τό σχετικόν 
ΰψος και είς αυτήν έ’τι τήν φύσιν τοΰ έδά- 
φους" ένεκα δέ τούτου έβιάσθησαν οί κά
τοικοι νά έγκαταλείψωσι τήν τοΰ λοιποΰ 
άφιλόξενον καταστασαν χώραν· είναι δέ 
τοΰτο τό αποτέλεσμα τής βραδείας, ά λ λ ’ 
άενάου ύψώσεως τών μεγίστου δγκων τών 
Κοοδιλλερών.

Ώ ς πρός τό ιστορικόν κλίμα τή; ’Ι τ α 
λίας ζωηρόταται συζητήσεις ήγέρθησαν με
ταξύ τών έπιστημόνων. Ίπήρξεν έποχή, 
καθ’ ήν έπιστεύετο δτι τό ιταλικόν κλίμα 
υπήρξε ψυχρότερον ή σήμερον. Ά λ λ ’ ό ΓΡότ- 
μαν έπολεμησε τήν ιδέαν ταύτην, στηριζό- 
μενος έπί τοΰ γεγονότος, δτι έξ άμνημο- 
νευτων χρόνων ή έλαία καλλιεργεϊτα έν Λ α- 
τιω . Στηριζόμενος έπί τοΰ αύτοΰ γεγονό
τος ό πολυμαθής ιστορικός τής Πολιτικής 
Οικονομίας τών 'Ρωμαίων Dureau dela 
M alle, εζητησε ν αποδείξν), δτι πρό εικο- 
σιν αιώνων τό κλίμα τής ήμετέρας χερσο
νήσου δεν υπεστη άλλοίωσίν τινα. Έ γώ  
άμφιβαλλω περί τής ΰποτιθεμένης ταύτης 
μονιμότητος τοΰ ήμετέρου κλίματος. Παρα- 
λείπων δέ τά συμπεράσματα, έφ’ ών στη
ρίζω τάς αμφιβολίας μου, αναφέρω μόνον 
το τής εκρηξεως, ήτις άπεγύμνωσε τοσοΰ- 
τον μέρος τής ράχεως τών Άπενίνων, 
και το τών βαλτωδών ύδάτων, τών λιανα- 
ζόντων είς τοσαΰτα μέρη τοΰ ιταλικού έ- 
δάφους καί τών νήσων αύτής. Μοί φαίνεται 
δέ αδύνατον νά επιβεβαιώσου, δτι τό κλίμα 
και οί άλλοι μετεωρολογικοί δροι τής ήμε- 
τέρας χώρας δέν ύπέστησαν μεταβολάς.

(Μ ετάφρασις έκ τοΟ ίταλικοΟ)

Μ. I.
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ΑΑΦΟΝΣΟΣ ΑΑΜΑΡΤΙΝΟΣ
Β ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΚ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η

Υ Π Ο

Ε Ι ’ Ϊ Τ Α Θ Ι Ο Γ  ϊ .  Χ Ρ Ο ί ν Ο Π Ο Ι ’ Λ Ο ν

'Γπάρχουσιν έποχαί, καδ’ ας τά έθνη εύ- 
ρίσκωνται είς κατάστασίν τινα νάρκης, άφ ’ 
ού πρότερον διήλ.θον άπαντα τά στάδια τή; 
προαγωγής. 'Ορμώμενα άπό τοΰ μηδενός 
βαίνουσιν αιωνίως αύξάνοντα, καί άφοΰ ά -  
νέλθωσι βαδμίδα πρός βαθμίδα τήν κλίμα
κα τής ισχύ ο; καί παντοδυναμίας, αίφνης 
καταπίπτουσιν άπό τοϋ ύψους έν ώ εύρί- 
σκονται αίωρούμενα, καί ούτω μία στιγμή 
μόνη άρκεϊ, δπως καταστρέψ'/j ολοκλήρων 
αιωνοιν δημιούργημα. Μετά τήν πτώσιν 
εκείνων έάν δέν άπωλεσδώσιν έντελώς πρέ
πει νά παρέλθωσι χρόνοι άπειροι, όπως ά - 
ναλάβωσι" καί καδ’ δλον εκείνον τόν πα- 
ρεμβαίνοντα χρόνον επικρατεί ή αδρανής 
στασιμότης, ήν έχαρακτηρίσαμεν ώ ; νάρκην. 
Ώ ;  έθνος καί ή Γαλ.λία ώφειλε ν’ άκολου- 
δησ/] τον γενικόν καί άμετάτρεπτον τοΰτον 
φυσικόν νόμον, Λείψανον τής διασκεδασθεί- 
σης ρωμαϊκή; παγκρατορίας ριφθεν έν τώ  
μεσαιωνικω ζόφω, ύπεΐκεν είς ρεΰμά τι ω 
θούν αύτήν πρό; τά πρόσω. Έχώρησεν, έ - 
χωρησεν έκεΐ δπου ή φωνή τή ; προόδου τήν 
εκαλει, καί τέλο; έφθασεν εϊ; άνιότατόν τι 
ΰψος είς τό μή περαιτέρω τής άνωφερικής 
πορεία; τη ;. Ή στιγμή έκείνη ήτο; ή βα 
σιλεία τοΰ Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ*. καί ώνο- 
μάσθη χρυσοΰ; αιών (siicle d’ or). Παν 
° , τι χαρακτηρίζει τήν άνάπτυξιν έδνου; τ ί 
νος νίνθει τότε έν Γαλλία. *Η στρατηγική, 
τό έμπόριον, ή βιομηχανία καί ή φιλολογία. 
Η φιλολογία καί ή άληδής δυγάτηρ αύτής

η ποίησις έβλεπον τότε διερχομένας, ώς 
τόσους φαεινούς τού στερεώματος των άστέ- 
ρας, τάς χορεία; τών Βολταίρων, τών 'Ρ α - 
κίνα, τών Κορνελίων, τών 'Ρουσσώ, τών 
Μολιέρων, καί τά φώτα κατέκλυζον έν δλη, 
αύτών τή ζωηρά καλλονή τό τέμενο; τού εύ- 
δαίμονος έκείνου αίώνο;. Ά λ λ ’ ώ ; ίλυγγι- 
ώσχ έν τώ  ΰψει έκείνω ή Γαλλία έκλονίσθη, 
έταλαντευθη, καί έπεσεν εί; τό άπελπι ε
κείνο χαος, δπερ άπαιωνίως τόσων άλλων 
ενδόξων ένθνών κατέπιε τά ; έλπίδα;. ν£ -  
πισ&, καί άπο τοΰ τέλοϋς τοΰ 1Ζ . αίώνος 
ότέ μεν κλίνουσα τόν αυχένα ΰπό τήν ^αΰ- 
νον καί εξευτελιστικήν τού Λουδοβίκου ΙΕ', 
βασιλείαν, ότέ δέ άποθαρρυνομένη έκ τής 
ασθενούς διοικήσεως τοΰ Λουδοβίκου 1ST'., 
η δυστυχή; χωρα έφαίνετο νεκρά καί ούδείς 
δ άναστήσων υπήρχε. Ά λ λ ’ δμως ημέραν 
τινά νέφη έσκίασαν τόν αίδριον μέν άλλ* 
έπιβλαβή εκείνον ουρανόν, καί ή κραυγή τής 
έπαναστάσεω; ήγέρθη καί ώ ;δ ιά  Τριτωνείου 
σαλπιγγος άντήχησεν άπ ’ άκρου εί; άκρον. 
Έκ τών νεφών τούτω / άνέθωραν ήλεκτρικο£ 
τινες σπινθήρες, έπλατάγησαν κεραυνοί καί 
ή Γαλλία άνέστη ύπό τών συνθημάτων 
τούτων τής Ελευθερίας. "Εστρεψε περί αύ
τήν έταστικόν τό βλέμμα καί είδε συγκινη
τικόν άμα καί ένθουσιώδε; θέαμα. Ά λ λ α  
μέν τών τέκνων της ϊσταντο έτοιμα δπ ω ς 
χύσωσιν ύπέρ αύτής τό αίμα των, άλλα 
έμελετων ν’ άνυψώσωσι τούς στρατού; τηί· 
υπέρ ολα τά έθνη καί άλλα ζωογονούμενα
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ΰπά τοΰ πυράς της ελευθερίας ήθελον ν* έ- 
πιβάλωσι τήν περιφρονηθεΐσαν μητέρα των 
είς τνιν γαυριώσαν Ευρώπην. Κατα τΛν υ- 
περτάτην αύτήν στιγμήν έπεφάνη εις τήν 
δψηλήν εκείνην σκηνήν καί νέον πρόσωπον. 
ΤΗτο το πρόσωπον, οπερ εμελ.λε νά συνε- 
yj.vν) τό εργον τνίζ <ρχντα<τιαζ jcoci οττερ τιτο 
προωρισμένον νά θέσνι τόν θεμέλιον λίθον έ- 
τέρας εποχής ποιήσεως. Ίΐτον ο Άλφονσος 
Λαμαρτινος.

'Ο Άλφόνσος δέ Λαμαρτινος έγεννήθη έν 
M acon τής Γαλλίας την 21 ’Οκτωβρίου τοΰ 
έτους 1 7 9 0 . Ό  πατήρ του ήτο λοχαγός, 
κατ’ άλλους ταγματάρχης, είς σύνταγμά τι 
τοΰ ιππικού ύπό Λουδοβίκον τον ΙΣΤ - Ά λλα  
κατά τό 1 7 9 4 , δτε ή πρό πέντε έτών άρ- 
ξαμέννι έπανάστασις προέβη είς τάς παρεκ- 
τροπάς έκείνας τής τρομοκρατίας, αΐτινες 
υπήρξαν κηλΐδες ανεξίτηλοι είς τήν αγνήν 
τής ελευθερίας σημαίαν, κατεχόμενος ύπό 
τοΰ αισθήματος, οπερ έπεκράτει είς πάσαν 
εύγενή καρδίαν έγκατέλειπε τό θέατρον τής 
κρεουργίας καί τοΰ αίματος καί άποτρέψας 
μετά φρίκης τούς οφθαλμούς άπό τών βδε- 
λυρών ανοσιουργημάτων, άιινα διεςήγοντο 
έν τνί πρωτευούσγ, τής Γαλλίας, άπεσύρθη 
μετά τής προσφιλούς συζύγου του καί τοΰ 
μικρού του Άλφόνσου εις τινα γηραιόν Πύρ
γον, 3ν κατεΐχεν έν Μιλλύ, είς δν μετέφερε 
μετά τών Πενατών και τούς πόθου: τής 
γαληνιαίας ευδαιμονίας του.

Έκεΐ, έν τή άγρια έκείν/j μοναξία διέρ- 
ρευσαν τά πρώτα έτη τής παιδικής τοΰ Ά λ -  
φόνσου ηλικίας. Έκεϊ πασα ή φύσις, ή'τις 
τόν περιεστοίχιζε ένετύπου είς τό άπαλόν 
πνεύμα του τάς αίσθητάς καλλονάς της. 'Ο 
ουρανός έκεϊνος, ό αίθριος ό μήπω μολυό- 
μενος ύπό τών δηλητηριωδών άναθυμιά- 
«εων τών πόλεων, διέχυσεν είς τήν νεαράν 
φαντασίαν του τήν διαύγειαν, ήτις βραδύ- j 
τερον εις τά ποιήματά του έμελλε νά ηναι 1

τόσω  άπλετος. Το άποτόμως άγέρωχον τών 
πέριξ βραχωδών λόφων είς ών τάς φα- 
λακράς κορυφάς έταλ.αντεύετο ό τανυπτέ- 
ρηξ άετός, τώ  ένέπνευσαν μυστηριώδες Tt 
αίσθημα ότέ μέν πρός τόν θαυμασμόν βτε 
δέ πρός τόν φόβον άποκλϊνον, αίσθημα δ- 
λως διάφορον προς τό προξενούμενον ύπό 
τής θέας τών εΰρειών και απέραντων εκεί
νων πεδιάδων, ών ή χλωρά και στίλβουσα 
έκ τής δρόσου χλόη, οί ερποντες ως τοσοι 
αδαμάντινοι δφεις ρύακες καί τά ποικιλο- 
ypoa άνθη μας δίδουν παν τό ένδοσιμον 
οτι είναι ουρανία τις άντανάκλασις. Προς 
τούτοις ή ήρεμος άλλ’ δλως ανδρείαν άπο- 
πνέουσα στρατιωτική τοΰ πατρος του μορ
φή, τώ  ένεστάλαξε τήν άρρενωπότητα. 
"Οταν έβλεπε τήν χρυσίζουσαν λαβήν τοΰ 
ξίφους τού γηραιού λοχαγού, όταν παράση- 
αόν τι ήκτινοβόλει υπο την ηλιακην επή
ρειαν έπί τού στήθους του, δταν τό κράνος 
Ισκίαζε τό άγέρωχον ώς λέοντος δμμα του 
τότε έν τ<ο 7υατρι του έτ^ροσωττοποιει τον 
θεόν 5/Αρνί ν? 8ν διά τών (Λ ’j  θ ο ̂  ο y ι χ. ώ ν rrapct- 
δόσεων τής μητρός του είχε γνωρίσει. Ά λ λ  
δλα ταϋτα τά αισθήματα, τό σέβας, δπερ 
έτρεφε πρός τόν πατέρα του, ό θαυμασμός, 
όστις τόν συνείχε πρός τήν φύσιν, έμελλον 
νά ύπο^ωρησωσι προ τοΰ ακαταμαχοτου 
καί αορίστου εκείνου φίλτρου, δπερ προσκολ— 
λα τό τέκνον προς τόν πατέρα. Ο Λαμαρ- 
τΐνος ήγάπα την μητέρα του υπερ παν αλ- 
λο· λέγοντες τούτο δμως όεν θελομεν ν 
άποδώσωμεν είς τον ποιητήν μας τό σύ- 
νηθες έκεΐνο ένστικτον δι’ ού ή φύσις έπροί- 
κισε τήν καρδίαν παντός τέκνου. Το φ'.λ- 
τρον έκεΐνο τοΰ Λαμαρτίνου πρός τήν μητέ
ρα του ήτον τι ίδιάζον καί άσύνηθες, διά 
τοϋτο καί συνώδευσε τήν καρδίαν του μέχρι 
τών τελευταίων τού βίου του ημερών. Είς 
π ά ' ποίημά του βλέπει τις πάντοτε άνά- 
παυλαν τ'.νά τής χορδής ταύτης τής καρ-
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δίας του, καί πασα άναπόλησις τοΰ παιδι
κού του βίου συνωδεύίται από μακρας έκ- 
φράσεις ευγνωμοσύνης πρός τήν πρώτην του 
ελπίδα.

Ά λ λ ά  καί ή μήτηρ του δεν ητον άναξία 
τοΰ τοιούτου αισθήματος. Σπανίως μητέ
ρες έπεμελήθησαν τήν ανατροφήν καί άνά- 
πτυξιν τών τέκνων των δσον ή κυρία Λα- 
μαρτίνου. Ούδεμίαν άλλην ένασχόλησιν έ- 
χουσα έν τνί μοναξία της εκτός τών οικια
κών επιμελειών, έδαπάνα ολας τάς ώρας 
τής άργίας της διδάσκουσα τον υιόν της, 
καί ώς πασα έν γένει μήτηρ περισσοτέραν 
επιμέλειαν έσχεν δπως μεταδώσει είς αύτόν 
τά  σπέρματα τής ηθικής /.αί τής θρησκείας. 
« Έ  μήτηρ μου, λέγει ό ίδιος έν τώ  συγ- 
γράμματί του Cours familier de lite ra 
ture, γυνή υπέροχος καί άγία έκαιροφυλά- 
κτει καθ’ έκάστην τήν διάνοιαν μου δπως 
στρέψνι ταύτην άμα τνί πρώτνι εμφανίσει 
πρός τόν Θεόν, δπως δταν θέλαυσι νά στρέ- 
ψωσι ρύακά τινα πρός τόν χρνίζοντα άρδεύ- 
σεως λειμώνα παοαφυλάττουν αύτόν είς τήν 
πηγήν του.» Κατά τήν μαρτυρίαν πάλιν 
τού ίδίου, ή δντως υπέροχος εκείνη γυνή 
έπωφελουμένη τής παιδικής του κλίσεως 
πρός θεωρίαν εικονογραφιών, επειρατο νά 
έπιστνίσ/] πλειότεοον τήν προσοχήν του εις 
τά θρησκευτικά μαθήματα. "Ο ταν, λέγει, 
άπήγγελλον άλανθάστως ήμίσειαν σελίδα 
τής ίερας ιστορίας ή μήτηο μου ώς ανταμοι
βήν παρουσίαζε πρό τών οφθαλμών μου 
εικόνας τινας έξ εκείνων, αΐτινες υπήρχον 
έν τί) 'Α γ ία  Βίβλω, καί ότέ μέν μοι διη
γείτο επ’ αύτών τά  τής Σάρας δτέ δέ μοι 
έξήγει τά τού ’ Ιωσήφ καί τοϋ Σαμουήλ, 
άλλοτε μοί έδιδε τήν σημασίαν τής εΐκόνος 
τού Τωβίου καί τού Α γγέλου, καί έν γένει 
μοι έμάνΟανε τήν ιστορίαν δλων έκείνων τών 
εικόνων».

Ούδόλ<ος λοιπόν παράδοξον άν τά σπέρ

ματα έκεΐνα ριφθέντα τόσφ  έπιτηδείως ύπό 
τής μητρός του, έρριζώθησαν έν τί) καρδία 
καί τή διανοία του, καί άπετέλεσαν τούς 
θρησκευτικούς εκείνους στάχεις οιτινες εύ- 
ρίσκονται άναμεμιγμένοι είς δλα τά  ποιή- 
J.ατά του, ών ενια μάλιστα ολας κατε* 
χουσιν.

Ά λ λ ’ άπροσδόκητος τοϋ πατρός του ά - 
πόφασις διέκοψε τήν πλησίον τής μητρός 
του εύάρεστον έκείνην θέσιν. ΤΙ1τον οκτα 
ετής ήδη, επομένως έχρνιζεν άνωτέρας παι- 
δεύσεως, ·?|ν δέν ήδύνατο νά τώ  παρασχ?! 
ή μήτηρ του. Ό  πατήρ του προέτεινε λοι
πόν, δπως τόν είσαγάγωσιν είς τό ύπό ’ Ιη
σουιτών διευθυνόμενον γυμνάσιον τοΰ Beley 
καί ή μήτηρ του ή τόσω αύτόν αγαπούσα 
μήτηρ του ύπέμεινε τήν σκληραν αυταπαρ- 
νησιν τοΰ νά θυσιάσν; τήν μητρικήν φιλο
στοργίαν της είς τήν προαγωγήν τοΰ τέκνου 
της. Μίαν πρωίαν λοιπόν τοϋ φθινοπώρου 
άφοΰ άπεχαιρέτησε μετά δακρύων τήν προσ
φιλή μητέρα του καί τάς έπτά γηραιάς τοϋ 
πύργου φιλλύρας άφεθη νά τόν όδηγησγ, δ 
πατήο του έκεΐ οπού τώ  ΰπέσχετο ή τύχη 
τοΰ μέλλοντος τήν άνάπτυξιν καί τήν πρό
οδον.

Καί δντως ή πρόοδος τού μικρού ’ Αλφόν
σου ην εκπληκτική. Αύτοί οί διδάσκαλοί 
του δέν ήδύναν—ο να μη θαυμασωσι τα 
λαμπρά θέματα τοΰ μαθητου των είς τα 
όποια άνεδείκνυτο ενωρίς ήδη τό θαυμάσιον 
πνεύμα τοϋ μέλλοντος ποιητοΰ. Είς τήν 
λήξιν τοϋ έτους τώ  άνήγγειλαν τήν χαρο- 
ποιάν εΐδησιν δτι ήδύνατο νά έπανίόνι τούς 
γονείς του. Όπόση ύπήρξεν ή ευδαιμονία 
του, όταν ήδυνήθη τέλος νά καταθέσϊ! έπί 
τών γονάτων τής μητρός του τό βραβεΐον 
δι’ ού eyαρακτηρίζετο ή πρόοδος τοΰ πνεύ
ματός του ! "Εκτοτε διήλθε τρεις μήνας εύ- 
αρέστους υπό τήν διττήν έπιδαψίλευσιν τής 
αγάπης, τής τε μητρός καί τοϋ πατρός του
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μεθ’ ών τό πέρα; έγκατέλιπε μετ’ όλιγωτέ- 
ρας θλιψεως πλέον την πατρικήν στέγην 
του, δπως συνεχίσνι τά στάδιον τών σπου
δών του.

Συντομίας χάριν παραλείπωμεν τάς λεπ- 
τομερείας τοΰ βίου του τούτου. "Αλλως 
τε πας τις θά έννονί λίαν εύχερώς, δτι ή έν 
τ ω  γυμνασίω διαμονή τοϋ Λαμαρτίνου ήτον 
ούδέν ήττον η αίωνία τοϋ πνεύματός του 
έπίδειξις καταπλήττο υσα δσημέραι τούς 
σοφούς διδασκάλους τοϋ Βελεΰ.

Έπανευρωμεν λοιπόν τόν νεαρόν ήρωά 
μας &ίς τ  ν, ν ηλικίαν τών δώδεκα έτών. 
Έμμένωμεν έπί της ήλικίας του ταύτης, 
διότι έκτοτε ά'ρχεται τό ποιητικόν του σ τά - 
διον. Ιο  πρώτον έργον, δπερ παρη'γαγεν ή 
παιδική καί άφελής φαντασία του, είναι 
είδος τι περιγραφής τών φυσικών καλλονών 
τ ίς  πατρίδος του επιβληθεΐσα ώς τριβή 
πρός τό έκθέτειν τάς ιδέας, ύπό τών διδα
σκάλων είς άπαντας τούς μαθητάς. Ένταϋθα 
ό δυστυχής Άλφόνσος κατά πρώτον εύρέθη 
εις είδος τι περιπλοκής καί απορίας. Ναι 
μέν ή φαντασία του ητον ακμαία καί υπέ
ροχος άλλά τί ήδύνατο νά κατωρθώση ά'νευ 
τ ί?  συνδρομής τής φυσεως j Διότι άς τό εί- 
πωμεν έν παρόδω ούδεμίαν τροφήν ήδύναν- 
ιθ να παρασχωσιν εις φλέγουσαν φαντα

σίαν, οία η ιόικη του τότε, οί ολίγοι φα
λακροί βράχοι καί οί στείροι ΰδατος ρύακες 
Οιτινες άπετέλουν τήν καλλονήν τής πατρί
δος του. Ή ναγκάζετο ά'κων νά φθονή, τήν 
τύχην τών συμμαθητών του, ών ή φύσις έ - 
πλουτισε δια τών λαμπρών δώρων της τά 
πάτρια εδάφη· ’Εκ τουτου ο μέν είχε νά 
περιγράψ·/) ώραιοτάτην πεδιάδα έξ έκείνων 
άς τινας άριστουργεϊ δ Λίγειρ ή ό 'Ροδανός, 
ετερός τις τήν θάλασσαν φλοισβίζουσαν υπέρ 
διαφανείς χάλικας ή μηκωμένην έκ τής συμ- 
πιεσεως τών νεφών, έτερος ήδύνατο ν’ άνα- 
οιβάσνι τήν φαντασίαν του μέχρι τών με

γαλοπρεπών κορυφών χιονοσκεπούς δρους 
συγχεομενου μετά τοϋ ουρανού, έτερος ήδύ
νατο ν’ απεικονίσει καταρράκτας ήδυρρόθους, 
έτερος ορίζοντα δι» 8ν καταλλήλως 0ά έ- 
μνημόνευε στίχον τινά τής Σαπφοϋς ή τοϋ 
Πινδάρου, καί οΰτω εμελλον νά έπωφελη- 
θώσι τών πλεονεκτημάτων άτινα παρέχει 
ή περικαλλής φύσις καί εις αύτόν τόν πε- 
ζότερον κάλαμον. Έν τούτοις δεν ώφειλε 
ν α,ιελπισθίί, και επικαλεσθείς τήν φαντα
σίαν του δπως έκπληρώσ/, τήν έλλειψιν τής 
φύσεως £?νέβη έπί τών νώτων τοϋ Πηγάσ- 
σου και άτρομος εβυθίσθη είς τά διαυγή 
καί ζωογόνα ρείθρα τής Κασταλλίας. Καί 
από τής στιγμής εκείνη; ό Λαμαρτΐνος εί- 
σηγετο εις τόν ποιητικόν ορίζοντα καί έκ
τοτε εμελλον ν’  άριθμώνται αί ποιητικαί 
δαφναι του. Έκ τής αμιγούς φαντασίας 
του παρηχθη τοτε ποίημά τι τόσω έκφρα- 
στικόν, τόσω αφελές, ώστε έθαυμάσθη ύπό 
πάντων. Τωόντι τό ποίημα έκεΐνο δπερ δύ- 
ναται τις να ιδν] μνημονευόμενον μετ ’ έπαί* 
νων υπ’ αυτού τοϋ ποιητοϋ είς τό σύγγραμ
μα, όπερ ανωτέρω προανεφέρομεν1, φέρει τόν 
τύπον εκείνον τής άγνότητος τής φαντασίας 
οστις σπανίως η μάλλον ουδέποτε άπαν- 
τάται. Δεν εχει μεν τάς τετορνευμένας έκεί- 
νας εκφράσεις, τάς μιμητικάς ή βεβιασμε- 
νας περιφράσεις, αίτινες έπικάθηνται ώς 
οίστρος επι παντός νεωτέρου ποιητικού έρ
γου, άλλ ’ ενταύθα κυρίως έγκειται τό θαυ
μαστόν. Είναι παλμός καί δόνησις τής φαν
τασίας μεταδοθεΐσα είς τόν έξω κόσμον χ ω 
ρίς να διέλθνι διά τοΰ καθαρτηρίου εκείνου 
τής προσποιησεως οθεν διερχομένη μολύνε- 
ται και διαφθείρεται ή νεωτερα ποίησις. 
Μελετών τις τό ποίημα τοϋτο έξαίρεται καί 
ά'κων φέρεται πρός τούς αρχαίους εκείνους 
χρόνους καθ’ οδς ή έλληνική μοϋσα κατήρ-

1 Cours familier de I ill c r a Curr*. Enlrclieu I.
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χετο τοΰ Έλικώνος, ίνα έμπνεύσ/ι τόν 'Ό μ η
ρον καί τόν Πίνδαρον, τόν Σοφοκλήν καί τόν 
Εύριπίδην. Πράγματι δύναταί τις νά ίδτι 
έκεΐ τήν αύτήν τοΰ περιστοιχοΰντος φυσι- 
κωτάτην περιγραφήν, τήν αύτήν άνταύγειαν, 
τόν αύτόν ρυθμόν, τάς ιδίας εικόνας, μίαν 
καί τήν αύτήν θελκτικήν μελωδίαν. "Οθεν 
άν εις τό απολύτως ώραΐον έπιπροσθέσω- 
μεν κάί τό σχετικόν τής ήλικίας, δέν θά 
αίσθανθώμεν πολλήν δυσχέρειαν, οπιος έννο- 
ήσωμεν διατί τό ποίημα έκεΐνο παρήγκγε 
τοσαύτην έντύπωσιν καί είς αύτόν τόν ποιη
τήν ώστε καθ' δλον τό διάστημα τοϋ εύ- 
ρέο;ς ποιητικού σταδίου του νά έξακολουθνί 
ούτος νά θαυμάζγι τήν αφέλειαν καί τήν 
καλλονήν του1.

’Ενθαρρυνόμενος ύπό τής πρώτης ταύτης 
έπιτυχίας ό Λαμαρτΐνος έξηκολούθησε πλέον 
νά λατρεύϊ) τάς Μούσας, καί διάφορα άλλα 
ποιητικά έργα ούχ ήττον τοΰ πρώτου ώραΐα 
παρήχθησαν έκ τής παιδικής φαντασίας του. 
Έπισφράγισις τούτων δλων ήσαν οί απο

χ α ιρ ετ ισ μ ο ί ζον είς τό σ χο .ΐε ΐο ν  τοϋ Β ε- 
,ίε'ι, ποίημα ευρισκόμενον είς τόν ά. τόμον 
τών ποιητικών μελετών του.

Ά λ λ ’ ήδη ό ποιητής είχε περάνει τάς 
σπουδάς του καί ή τέως παιδική ό'ψις του 
νίρχιζε νά χρωματίζεται ύπό τών ζωηρών 
τής νεότητος ύποχρώσεων. Τό αφελές τοΰ 
παιδός άντεκαθίστατο ύπό τής άοράτου ζω 
ηρότητας τοΰ νέου. ΕΪσήρνετο εις τό στά - 
διον έκεΐνο τής ζωής καθ’ δ δ άνθρωπος νο
μίζει δτι προσκτάται πτέρυγας δι’ ών τεί
νει ν’ άναπετασθΐ) εις τούς αιθέρας, καθ’ δ ή 
φαντασία ποικίλλεται διά μυρίων ονειροπο
λημάτων καί χρυσαΐ ελπίδες ώς οί τοϋ δύ- 
οντος ήλίου κροσσοί πλανώνται περί τόν δι
αυγή καί έπαγωγόν εκ νέου δρίζοντα. Καί 
γ,σθάνετο ένδομύχως φλόγαν τινά ή'τις ούδέ-

"Ιοε αυτόθι.

ποτε τόν είχε πυρπολήσει, αύραν ή'τις ούδέ- 
ποτε τόν είχε δροσίσει καί ήννόει ό'τι δέν έ- 
γεννήθη ϊνα ζγί καθήμενος έπί τών εδωλίων 
τοϋ σχολείου του καί άποστηθίζων τό θέ
μα του. Ύπεΐκεν εις τήν αόριστον εκείνην 
δύναμιν ή'τις τόν ώθει πρός τά έκτάς καί 
ητις τώ  έλεγε διά μυστηριώδους φωνής δτι 
τά νεφημιγή έκεΐνα δρη και αί βαθυκύανοι 
θάλασσαι δέν έτάχθησαν ώ ; ό'ριον παντός τοΰ 
κόσμου καί ώς άντικείμενον έΰ’ ού νά ποο- 
σηλοϋται τά βλέμμα του άλλ’ δτι είναι διά 
φραγμα δπερ διασχιζόμενον δύναται νά δώ - 
σϊ) χώρον είς απέραντους καί ποικίλας εκ
τάσεις έν αίς καί αύτή ή θερμοτέρα καί ζ ω -  
ηροτέρα φαντασία 6ά εύηρεστεΐτο. Ή  καρ
δία του τέλος ήρχιζε νά πάλλη ά'γνωττα 
τέως καί αόριστα αισθήματα άτινα δέν ήδύ- 
ναντο νά καταλ^ογισθώσιν εις τήν διάπυρον 
αγάπην ην ώς ιερόν παρ’ άείποτε έτρεφε πρός 
τούς γονείς του ούτε είς τό παιδικόν έκεΐνο 
αίσθημα ό'περ τόν πρασείλκυεν είς τινας τών 
συμμαθητών του.Καί έμάντευε μέν δτι έκτός 
τών ανωτέρω τούτων αισθημάτων υπήρξε 
έ'τερόν τι διαπυρότερον καί ήδύτερον άλλά 
δέν ήδύνατο καθ’ έαυτόν νά τό δρίσν) διότι 
μεταξύ τών γυμνών τοίχων τοϋ σχολείου 
του ώς καί μεταξύ τών βράχων τής κατοι
κίας του δέν εύρίσκετο ον τι έξ έκείνων άτι
να μόνον δύνανται νά τό έμπνεύσωσιν.

'Η μεταβολή αΰτη έ'σχεν έπίδρασιν καί 
έπί τής πηγής έξ ής ήντλει δ Λαμαρτΐνος 
τούς ποιητικούς φθόγγους του. Μέ/ρι τοϋδε 
διά τών στίχων του έξέφερε μόνον τάς ιδέας 
έκείνας άς ώς εΐδομεν άπό άπαλών ονύχων 
έπεμελήθη νά τώ  εμπνεύστι ή μήτηρ του. 
Καί βλέπομεν είς τάς ποιήσεις του ταύτας 
διαλάμποντα τά άγνότερα καί ίερώτερα αι
σθήματα άτινα δύνανται νά παραγάγη, τρυ
φερά καρδία καί νά περίκλείσν] παιδική διά
νοια. Σέβας πρός τόν θεόν, άγάπ/] πρός τόν 
πλησίον, στοργή καί εύγνωμοσύνη πρός τούς
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γονείς, έξύμνησις τής φύσεως· πάντα ταΰτ* 
υπό τας ύψηλοτέρας μορφάς των άπεικονί- 
ζοντο διά τής νεαράς Μούσας του. Ά λ λ ’ /(δη 
ήρχιζε νά γνωρίζη δτι διά τής ποιήσεως ε
πιδιώκονται καί άλλοι σκοποί, παρά οί ά 
πλοι ούτοι, καί εκφράζονται καί έτερα αι
σθήματα ή τά τρυφερά ταΰτα. Καί έκτεί- 
νων τόν δρισμόν της χαρακτηρίζει ουτω τήν 
ποίησιν. «Ποίησις είναι τό ασμα έκεΐνο δι’ 
ού άναπέμπομεν παν δτι μάς Φαίνειαι τόσω 
πολΰ θεΐον ώστε άδυνατοΰμεν νά τό άφήσο)- 
μεν τεθαμμένον έν τή <τιγή ή νά τό έκφρά- 
σωμεν διά τής κοινής γλώσσης. Φιλολογία 
ένστικτος καί ούχί έπίκτητος έχουσα ώς 
στοιχεία τους στεναγμούς καί ρυθμίζουσα 
τούς παλμούς δύο καρδιών διά νά ή-^ώσιν 
έν Ινότνιτι.»1 Οΰτω εύρύνας τόν κύκλον τής 
ποιήσεώς του, εκαμε τό πρώτον βήμα πρός 
τήν ρωμαντικήν ποίησιν, καί έχάραςε τούς 
πρώτους ερωτικούς στίχους του.

Ειχομεν εϊπει ανωτέρω δτι δ Λαμαρτινος 
έτελείωσε τάς εις τό σχολεΐον τοΰ Βελευ 
σπουδάς του καθ’ ην στιγμήν ήρχιζε νά λού- 
ηται είς τής νεότητος τά αθάνατα νάματα. 
Καί ένώ αύτός άπηύθυνε τούς αποχαιρετι
σμούς του είς το σχολεΐον τοϋτο είς τόν γη
ραιόν τοϋ Μιλλϋ πύργον έλάμβανε χώραν 
σκηνή συμβουλίου μεταξύ τοΰ πατρός καί 
τής μητρός του περί τής περαιτέρω τύχης 
του. Καί δ μέν πατήρ του φέρων έρριζωμέ- 
νας είς τόν έγκέφαλόν του ώς πας παλαί
μαχος στρατιώτης τάς στρατιωτικάς ιδέας 
του έπεθύμει δπως δ υιός του συνέχιση τό 
πολεμικόν στάδιόν του* άλλ’ ί  μήτηρ του 
ήτις δεν κατέστρεψε τόν βίον της μαχομένη. 
ϊνα αίσθανθή τήν κλίσιν ήτις ουτω παράγε- 
ται διά τό κινδυνώδες καί πολυτάραχον τού
το στάδιον, ή'τις άλλως τε ώς γυνή ειχεν 
έξ Ιναντίου συνειθίση εις τό μίσος καί τήν

1 Cours f.tmilior litleratur^. Entrctien !.

αποστροφήν τοϋ άποσπώντος άπό τάς ά γ - 
κάλας τής συζύγου τής θυγατρός τής αδελ
φής τά φίλτατά των Ά ρ εω ς , ούδεμίαν εΤ- 
χεν δρεξιν δπως ό Άλφόνσος της θέσει είς 
διηνεκή κίνδυνον τήν προσφιλή ζωήν του. 
'Γπεστήριξε λοιπόν μετά γυναικείας δλως 
έπιμονής τήν άμετάκλητον ταύτην άπόφα- 
σίν της είς τόν σύζυγόν της καί τέλει τόν 
έ'πεισε νά στείλη τόν υιόν της έπί τίνος 
χρόνου είς Λυών δπως ωριμάσει ολίγον κατά 
τήν ήλικίαν πριν ή άπεκδυθή είς τάς άκάν- 
θας τοϋ πρακτικού βίου γυμνός πάσης πεί
ρας. Ουτω πράττουσα ή Κ . Λαμαρτίνου έ - 
ξεπλήρου τό μόνον μέλημά της, ηύχαρίστει 
δηλ. τάς κλίσεις τοϋ υίοϋ της, είς τήν αι
σθηματικήν τοΰ δποίου καρδίαν ήννόει ό
ποιον καίριον τραύμα ήδύνατο νά έπενέγκη 
τό άπαίσιον φάσμα τοΰ πρακτικού βίου καί 
όποιαν άνεκδιήγητον τέρψιν θά τώ  παρείχε 
μικρός τις πτερυγισμίς έκ τής μονοτόνου 
φλοκχς τοΰ πύργου των. "Οθεν θυτιάζουσα 
τήν φιλοστοργίαν της είς τήν ευδαιμονίαν 
τοϋ υίοϋ της ΰπέμεινε νά στερηθή τής πα
ρουσίας του μόνον καί μόνον διότι τοϋτο θά 
ευχαριστεί αύτόν. ’ Αλλ’ ή αξιοθαύμαστος 
αυτη μήτηρ δέν περιωρίσθη μέχρις έδώ. Έν 
ώ ό υιός της εΰρίσκετο ετι είς Λυών δθεν τϋ5 
εξέφραζε τάς εύ^αριστήσεις, άς ήσθάνετο έν 
τή πόλει ταύτη, έπετύγχανε παρά τοϋ συ
ζύγου της τήν άδειαν δπως οδτος ακολου
θήσει συγγενείς τινας μέλλοντας νά περιο- 
δεύσωσι τήν ’ Ιταλίαν, λαβοϋσα ώς πρόφασιν 
δτι ή υγεία του ούσα άκροσφαλ.ής άπήτει 
τήν καθαράν αύραν τής ώραίας ταύτης τής 
Μεσογείου νύμφης.

Ά λ λ ά  θαυμάζοντες τήν μητρικήν ταύτην 
αύταπάονησιν καί στοργήν όφείλομεν έπίσης 
νά δμολ.ογήσωμεν πώς ό ποιητής μας άν- 
τήμειψε ταύτην. Μόλις πατήσας τήν γήν ε
κείνην $ν έγνώριζε διά τοΰ Πετράοχου -Λϋ 
Δάντου, τοΰ Τάσσοκ καί τοΰ Άριόστου εύ-
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ρέθη αντιμέτωπος δλων εκείνων τών καλ- j 
λονών, άς η νεανική φαντασία του έπε- 
ζήτει ώς όνειρα. Ειχεν ύπέρ αύτόν τόν κοΐ- 
λον σάπφειρον δστις καλείται ουρανός τής 
’ Ιταλίας πέριξ του τόν εύρύν καί διαυγε- 
στατον αυτής ορίζοντα, καί έν ώ εβάδιζεν 
έβλεπε τήν φύσιν έκτιλίσσουσαν πρό αύτοϋ 
δλα τά θέλ.γητρά της άφθόνως καί ώς έν 
μαγική, οπτασία. "Οθεν παρασυρόμενος ύπό 
τών δελεαστικών τούτων καλλονών ούδ’ ή - 
Οέλησε νά ζητήση τόν αίτιον τής ευδαιμο
νίας ταύτης, καί ώς συνήθως συμβαίνει είς 
τούς έν αύτή, ευρισκομένους παρεπονεΐτο διο- 
tl δεν ήτο πλήρης. Ώσφρανθείς τήν αύραν 
τής έλευθερίας εΰρίσκετο έν ούχί καλή, θέσει 
έν τώ  μέσω τόσων κηδεμόνων καί επιτηρη
τών οιτινες ήσαν εν κώλυμα πρός την πληρη 
αύτής άπόλ.αυσιν, καί αμέσως εσκεφθη περί 
απαλλαγής. Νομίσας δέ ουτω δτι διά τής 
απαλλαγής ταύτης θά έπετύγχανε τήν πλή- 
ρωσιν τών πόθων του, εγραψεν είς τους γο
νείς του ζητών τήν ά'δειαν δπως περιοδεύση 
μ,όνος, καί χωρίς ν’ άναμείνη άπάντησιν δ ι -  
ευθύνθη πρός τήν 'Ρώμην κάμνων τόν εξής 
συλλ.ογισμόν, δι’ ον καί αύτός ό Α ριστοτέ
λης δέν θά ήσχύνετο. « ’Ά ν  μέν μοί έπιτρε- 
ψωσι, τότε εχει καλώς θά περιηγούμαι μέ 
■τήν άδειάν των, εΐ δέ τουναντίον, ή άπάν- 
τησίς των δέν θά φθάση νά με αναχαίτιση 
διότι θά είμαι πλέον μακράν».

'Η αχαριστία αΰτη ητον όντως άσύγγνοι- 
στος. Ά λ λ ά  δύναταί τις νά τήν δικαιολο
γήσω) αρκούντως άν άναλογισθή τά δεκαο
κτώ  έτη άτινα έπέστεφον τόν έν μονοτο
νία διαρρεύσαντα βίον τοϋ νεανίου.

Άπολαύσας οΰτω δ αποστάτης μας ήρως 
τής έλευθερίας ϊ)ν τοσοΰτον έπόθει ή'ρζατο 
τής περιηγήσεώς του. Μόνος ώς τό κρύφα 
έγκαταλιμπάνον τήν οικίαν παιδίον η τό 
πτηνόν δταν εξέρχεται τοϋ κλωβοϋ του εΰ- 
ρέΟη έπί τινα καιρόν έν άβεβαιότητι. Έσυλ-

λογίσθη τήν θέσιν είς ην εΰρίσκετο άνευ π ολ 
λών χρημάτων άλλ’ έν μέσω άπειρων δ α π α 
νών, άνευ προστασίας, άνευ φιλίας, άλλ’ 
δλα ταΰτα τά λογ ικ ά  ζητήματα κατέπνι- 
ξεν άμα τή γεννήσει των ό πόθος τής έλευ- 
Οερίας, Ό  Λαμαρτΐ-,ος ήτο τότε έν τή ηλι
κία έκείνη καθ’ ην ή άμεριμνησία κατέχει 
δλη τόν άνθρωπον καί ν, σκέψις είναι εχθρός 
τοΰ πνεύματος. Έξηκολουθησε λοιπόν εύα- 
ρεστών έαυτόν είς τήν όδοιπορίαν του, »$ έ'φ- 
θασεν εις 'Ρώμην. Έκεΐ παρεδόθη δλως είς 
τήν ρωμαντικότητά του, συνεφύρθη μετά 
τής κοινωνίας, έδοκίμασε διασκεδάσεις τέως 
άγνωστους, έθαύμασε τάς καλλονάς τής 
λαμπράς έκείνης πόλεως, ήτις ύπήρξέ ποτε 
μόνη ή αύτ οκράτειρα τοΰ κόσμου δλου, καί 
έπεφύλαξε δι’ αύτήν δλην τήν εν αύτώ όο- 
ξαν, έφιλοσόφησεν επί τών πάλαι μνημείων 
της καί τέλος τήν άπεχαιρέτησε μετά θλί- 
ψεοο,, δπως άντληση άλλοθι νέας ρωμαντι- 
κάς εικόνας δι’ ών νά κορέση τήν μήπω κο- 
ρεσθεΐσαν φαντασίαν του. Ούτως έπιζη- 
τών τοιαύτας έφθασε τέλος καί είς τήν Νεά- 
πολιν. Ά λ λ ’ έκεΐ ένώ χαρωπή καί έπαγω- 
γός έξετυλίσσετο πρό αύτοϋ ή ίοστέφανος 
Ήαρθενόπη, δυστυχία τις ην δέν δυνάμεθα 
ν’ άποκαλέσωμεν απρόοπτον ήλθε νά πλήξη 
κατά κόρον τήν ευδαιμονίαν του, και να 
τόν άποσπάση τών τερπνών ονείρων του. 
Δέν δυνάμεθα ν’ άποκαλέσωμεν άπροοπτον 
τήν δυστυχίαν ταύτην, καθότι ό ηρως μας 
έν τή εύδαιμονία του προεβλεπεν οτι θα ε- 
μενεν έπί τέλους άνευ ποροιν και έν τουτοις 
δέν έφρόντιζε νά λάβη προληπτικά μέτρα. 
Τότε εύρέθη είς δεινοτάτην περί τοΰ πρα- 
κτέου θέσιν. Πώς ν’ απαλλαγή ; Νά γράψη 
είς τούς γονείς του επικαλούμενος τήν συγ
γνώμην των καί αϊτών τήν έπανώρθωσιν 
τής δυστυχίας ταύτης ; Ά λ λ ’ ύπήρχεν αμ
φιβολία δτι δέν Οά εισηκούετο ; 'Ο μέν π α 
τήρ του θά ήρνείτο τήν τοιαύτην βοήθειαν



348 Β Υ Ρ Ω Ν

ϊνα μνί ένισχύστι τήν άπείθειάν του* ή δέ 
μήτηρ του· · -ήννόει καλώς τήν προς αύτόν 
αγάπην τ ίς  μητρός του ώστε νά «.'Λ έλπίσνι 
δτι αΰτν) θά έδύνατο νά τώ  παράσχει μέσα 
δπως μένει μακράν αύτής. Νά έπιστρέψη ; 
Ά λ λ ά  καί μόνη αυτη η σκέψις τόν έκαμε 
νά φρικιά ήδη? δτε έβλεπεν ώς ήλιον άναδύ- 
οντα εν τώ  μέσω τής ήοϋς, πρό αύτοΰ τήν 
Παρθενόπην, τήν Παρθενόπην περί ής τόσα 
siy ε ν ϊδει καί ακούσει, καί ·?,ν ένόμιζεν ως 
τόν δρίζοντα έφ’ οΰ θά ήδύναντο νά άρκε- 
σθώσιν οί πόθοι καί αί ελπίδες του. Ά λ λ ’ 
έν ώ έταλαντεύετο οΰτω μεταξύ τών δύο 
έπίσης τρομερών τούτων σκέψεων ώς άγγε
λος σωτηρίας παρουσιάσθη είς τοΰς οφθαλ
μούς καί τήν καρδίαν του έν ττ, πόλει έκεινϊ] 
αρχαίος τις συμμαθητής του έν Βελεΰ ονο
μαζόμενος Ά ΰμόνδος Βεριέ. Καί δ ποιητης 
μας κατέστη διττώς ευδαίμων, άφοΰ δ φί
λος του ούτος διέθεσεν υπέρ αύτοϋ τό βα - 
λάντιον καί τήν καρδίαν του. Καί δντως 
τίς δέν  γσθάνθη τήν εύχαρίστησιν ί|ν εμ 
πνέει πιστός φίλος μεθ’ οΰ νά δύναταί τις 
νά συμμερίζεται τάς ευτυχίας καί τάς δυ 

στυχίας του ; Τήν εύχαρίστησιν τ α ύ τ η ν  -^σθά- 
νετο πλέον παντός άλλου ή αισθηματική 
καρδία τοΰ Λαμαρτίνου δστις μέχρι τοΰδε 
μόνος άπηλαυσε τών ήδονών έκείνων αϊτινες 
άπαιτοΰσι συμμέτοχον.

Τότε λοιπόν έπανέλαβε μετά τοϋ φίλου 
του τόν τερπνόν βίον του, καί ότέ μέν έπο- 
ρεύοντο είς ΰψηλόν τι μέρος άφ’ ού δ οφθαλ
μός των ήδύνατο νά περιλαμβάνω Ικτάσεις 
μαγευτικάς καί διακοπτομένας έπιχαρίτως 
ύπό τής στιλβούσης ώς μέγα κάτοπτρον 
θαλάσσης, άλλοτε δέ πλανώμενοι έπί τών 
περίφημων έξοχών τής Νεαπόλεως κατε- 
λαμβάνοντο ΰπό τής νυκτός ητις δίδει τόσω 
μυστήριον καί θέλγητρον είς ήρεμοϋσαν φύ- 
σιν, καί έθαύμαζον τόν ουρανόν, δστις έποι- 
κίλλετο τόσω έξαισίως ΰπό τών άκτινοβο-

λούντων αστέρων, άλλοτε έρέμβαζον έπί 
τής παραλίας έ'χοντες συνηνωμένας τάς χεΐ- 
ρας καί τάς διανοίας των ύπό τήν γλυκεϊαν 
έπήρειαν τοΰ καταθέλγοντος φλοίσβου, καί 
άλλοτε έπιβαίνοντες λέμβου διέσχιζον τήν 
άπαστράπτουσαν ΰπό τήν λάμψιν τής σελή
νης $ τών αστέρων έπιφάνειαν τής νεναρ- 
κωμένης θαλάσσης ένώ, ώς βραδύτερνν έξέ- 
φραζεν έν τνί Λίμνη, του,

 "Ανωθεν δέν ήκοβετο καί κύκλω τών ύδάτων

Ή  τΰ>·ι ναυτίΰν αί νωχελεΤς κωπηλασίαι κ ’ ?«αι 

Τ ά  ν&-* κατακόπτουιαί αρμονικών κυμάτων^

(ακολουθεί)

GOOD HUMOUR

Ε ν ί Ι Λ Θ Ε Χ Ι Α

('Εκ τών τοΰ Anderson)

Ά π ό  τόν πατέρα μου ταύτην τήν καλ- 
λίστην κληρονομίαν έκληρονόμησα —  Τήν 
ευδιαθεσίαν.— «Καί τίς ητο δ πατήρ σου ;» 
ήθελε τις μ ’  έρωτησει. Τί τώρα σημαίνει 
τίς ητον ουτος; ΤΗτο μικρόσωμος άνθρωπος 
ακμαίος, ζωηρός καί εύδαίμων μέ έσωτερι- 
κόν καί εξωτερικόν ισάκις αντίθετον πρός 
τό εργον του. «Κ αί δποΐόν τι τό εργον του; 
τίς ή κοινωνική του θέσις;» Αΰτη θά ήτον 
ή δευτέρα έρώτησις καί φοβούμαι δτι, άν ή 
άπάντησις έγράφετο καί έτυποϋτο είς τήν 
αρχήν βιβλίου, πας τις ήθελε τό αφήσει άμα 
άνοίξας αϋτό, λέγων, «αρκεί δέν ένδιαφέ- 
ρομαί)·. Καί δμως ό πατήρ μου ουτε καρα- 
τομιστής ουτε άπαγχονιστης ητο' τούναν- 
τίον μάλιστα ενεκα τοϋ έργου του πολλα- 
κις ηλθεν είς συνάφειαν πρός τοΰς επισημό
τερους άνδρας τής πολιτείας καί αδιακρίτως 
ποοηγήθη καί επισκόπων καί πριγκήπων :
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έκ βασιλικού αίματος* διότι, άς δμολογήσω 
τήν αλήθειαν, ητον οδηγός νεκροφορείου !

Τώρα τό χειρότερον τό είπον ! —  υπο
λείπεται δέ νά εϊπω, δτι βλε—ων τις τόν 
πατεοα μου καθήμενον ΰψηλα καί με προ- 
σωπον κατ ’  αντίθετον πρός τόν μαΰρον μα- 
κρόν μανδύαν του κάί τόν τρίγωνο; πΐλόν 
του, ήρεμον ήμερον καί γαληνίον, αδύνατον 
ητο νά φαντασθή δτι η αύτός η τό μεγα, 
βαρΰ καί μελαγχολικόν νεκροφορεϊον με τήν 
δυσάρεστον καί σοβαράν πομπήν του δεν 
εύρίσκοντο είς τήν οίκείαν θέσιν των. Ά λλ α  
ταΰτα ικανά περί τούτων" αρκεί ήδη να 
προσθέσω οτι παρά τοϋ πατρός μου πλην 
τής ευδιαθεσίας έκληρονόμησα καί δύο συ- 
νηθείας, δήλα δή νά έπισκέπτωμαι συχνά- 
κις τό νεκροταφεϊον καί ν’ άναγινώσκω δλας 
τάς εφημερίδας καί ίδίιος τάς έν αύταϊς ει
δοποιήσεις.

Ακριβώς νέος δέν είμαι. Δέν εχω ούτε 
σύζυγον, ούτε τέκνα, ουτε βιβλιοθηζην οπως 
καταγίνωμαι* άλλ’ ώς πρό μικροϋ είπον ά- 
ναγινώσκω άπάσας τάς ειδοποιήσεις, αίτι
νες μοί παρέχουσι πλήρη καί ποικίλην τέρ- 
ψιν. Διά τούτων γινώσκω τίς διδάσκει είς 
τάς εκκλησίας καί τίς εις τά βιβλία' γι- 
νώσκω ποϋ δύναμαι νά προμηθευθώ οικίαν, 
ΰπηρέτας, εύάρμοστα ενδύματα καί ορεκτι
κά διά τήν τράπεζαν —  δταν τά έπιθυμώ. 
Γιν ώσκω τίς πωλεΐ καί τίς αγοράζει. Πρός 
τούτοις προσέρχονται είς γνώσίν μου πλεϊ- 
σται πράξεις προερχόμενα ι έξ άγνής άγαΟό- 
τητος καί φιλανθριοπίας ! άναγι νώσκω πλεί- 
στους αθώους στίχους διά τών όποιων ό μέν 
συντάκτης των ίσως διενοήθη νά έπιφέρν) 
πικρούς σαρκασμούς, ούτοι πλήν είσίν ανί
κανοι νά πρ'σβάλλωσί τινα. Τέλος δι’ έπι- 
μόνου μελέτης και μικρας φαντασίας μυοϋ- 
μαι πλεΐστα οικογενειακά μυστήρια —  καί 
πάντα ταΰτα διά τής άναγνώσεως τών ει
δοποιήσεων.

'Έκαστος βεβαίως είναι έλεύθερος ν’ ά - 
ναγινώσκη, κατά βούλησιν τάς έφημερίδας. 
Καθ’ δσον δ ’ άφορα τήν έτέραν μου διασκέ- 
δασtv, τούς είς τό νεκροταφεϊον περιπάτους 
μου, δστις επιθυμεί νά τήν άπολαύσ·/) άς 
μέ συνοδεύσνι ήμέραν τινά καθ’ $ν ό ήλιος 
λάμπει καί τά δένδρα πρασινίζουν καί τότε 
άς πλανηθή μετ’ έμοϋ μεταξύ τών τάφοιν. 
"Εκαστος δμοιάζει πρός βιβλίον κεκλεισμέ- 
νον καί τοιουτοτρόπως έστραμμένον ένώπιόν 
του, ώστε δύναται ν’ άναγινώσκν] τόν τ ί
τλον δηλοΰντα τί τό βιβλίον π ε ρ ^ ε ι . Πολ- 
λάκις δ τίτλος έντελώς ψεύδεται’ άδιάφο- 
ρον δμως, διότι γινώσκω τά καθέκαστα καί 
εχω συγγράψει βιβλίον πρός ιδίαν καί ειδι
κήν ωφέλειαν καί διδασκαλίαν, τινά τών 
περιεχομένων τοϋ οποίου θέλω ανακοινώσει 
εις τόν σύντροφόν μου.

Έφθάσαμεν είς τό νεκροταφεϊον.
Ένταϋθα, όπισθεν τοϋ λευκοΰ τούτου κ ιγ- 

κλιδωτοΰ περιφράγματος, έντδς τοΰ οποίου 
έθαλλέ ποτε τριανταφυλλέα— έξηράνθη ήδη 
άίΛεληθεΐσα, κλάδος τις πλήν άειθαλοΰς δέν
δρου τοΰ γείτονος τάφου εκτείνει μακρόν 
ποάσινον βραχίονα άνωθεν τοϋ χώματος, ώς. 
εί ήθελε νά καλύψτ, τήν απώλειαν, ρίπτων 
μικράν έπ’ αύτοϋ σκιάν— κεϊται άνθρωπός 
τις δστις υπήρξε μέν παραδόξως δυστυχής, 
ούδείς πλήν ήθελε τόν καλέσει τοιοϋτον. 
Ει/εν ικανήν πρόσοδον καί ουδέποτε τόν έ- 
πεσκέφθη μεγάλη τις περιπέτεια. 'Η δυστυ- 
χία του επήγαζεν άπ ’αύτοΰ τού ίδίου, διότι 
κατά τήν κοινήν έκφρασιν έπαιρνε κάθε 
πράγμα κατάκαρδα. Τοιουτοτρόπως έάν τ ι- 
να έσπέραν μετέβαινεν είς το θεατρον, ήτο 
ικανός νά δυσαιεστηθή διότι ό μηχανικός 
ειχε φωτίσει πλέον τοϋ δέοντος τήν σελή
νην, η διότι δ σκηνογράφος ΰπέπεσ3ν είς 
παρόμοιόν τι λάθος, παρεμβαλών φοίνικα 
είς χωρογραφίαν δανικήν, κάκτους είς πε
διάδας τοΰ Τυρόλου η φηγούς είς δρη τής
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Νορβηγίας. Έάν πάλιν ή παράστασις καί οί 
ήθοποιοί έπετύγχανον,τό άκροατήριον άναμ- 
φιβόλιος έπτκιε χειροκροτούν είτε ύπέρ μέ
τρον η όλιγώτερον τοΰ δέοντος, η γελώ ν έν 
ώ δέν έπρεπε νά γελά. Ταϋτα ήσαν ικανά 
νά τον λυπήσωσιν υπερβαλλόντως. Μικραί 
άποτυχίαι, μικρότεραι παρεννοήσεις άπετέ- 
λουν τήν δυστυχίαν τοϋ βίου του. Δυστυ- 
χέστατος άνθρωπο;!

Ενταύθα κεΐται άνθρωπος ευτυχέστατος 
καί άπό υψηλότατο·/ γένος τά δποΐον πράγ
ματι τήν ευτυχίαν του άπηρτιζεν διότι «ν 
δέν ήθελε τΰχει τοιαύτης καταγωγής, εις 
ούδέν ποτε ήθελε χρησιμεύσει. Τά πάντα ο
μως είσίν άριστα διατεθειμένα έν τώ  κόσμω 
τούτω καί ούτως έτύγχανεν έν τή παρούση 
περιστάσει. Διωρίσθη είς διαφόρους έν τή 
πολιτεία θεσεις καί είσήχθη είς τάς αίθουσας 
τών ισχυρών απαράλλακτα ώς εισάγεται εις 
δωμάτιον ταινία κώδωνος καλώς πεποικιλ- 
μένη' —  άλλ’ έντός τής ωραίας ταινίας υ
πάρχει πάντοτε χονδρόν σχοινίον, ό'πεο κυ
ρίως χρησιμεύει είς τήν έ'λξίν τοϋ κώδωνος. 
Και Ούτος ωσαύτως εί^εν έν εαυτώ τό χον
δρόν σχοινίον του, δπερ ήδη περικεκαλυμ- 
μενον, υπό τής ωραίας καινουργούς ταινίας 
έλκει τά σύρματα. Δέν έχει ούτω ς; έκαστον 
ούτωσί καλώς διατεθεψ,ένον υπάρχει, ώστε 
εύκόλως δύναταί τινα νά φέρη είς ευδιαθε
σίαν.

Ενταύθα κεΐται —  άλλά τοϋτο τώρα εί
ναι πράγματι λυπηρόν. —  Ενταύθα κεΐται 
άνθρωπός τις, δστις έπί εξήκοντα έπτά έτη 
έβασανίσθη καί κατέτριψε τόν νοϋν του 
ύπέρ αγαθής τίνος ιδέας. Χάριν τής ιδέας 
ταυτης διήλθε μονήρης άπαντα τόν βίον του 
και ότε τέλος επείσθη δτι επέτυχε τοσοϋ- 
τον συνεκινήθη, ώστε άπέθανεν άπό τήν χα- 
ραν του —  άπεθανεν άπό χαράν διότι έπέ- 
τυχεν —  απέθανεν πριν ή προφθάση ν’ ά - 
ναγγείλ·/) τήν ευτυχίαν του είς τόν κόσμον.

1 ποθετω οτι στερείται ειρήνης έν τώ  τάφω 
του ενεκα τής τέλος κυοφορηθείσης ιδέας, 
ην όμως ουδείς ποτε πλήν αύτοΰ οΰτε έπω- 
φεληθη οΰτε θά δυνηθή νά έπωφεληθή" δι
ότι, ώς βλέπεις, αΰτη ήτον ιδέα ικανή νά 
προξενήση συγκίνησιν *αί έν εύθύμω συμ- 
ποσιω εκφερομένη. Τιόρα, είναι γενικώς πα
ραδεδεγμένο1/, δτι τά φαντάσματα εξέρ
χονται κατά τό μεσονύκτιον' έάν τό φάν
τασμα τοϋ ανθρώπου τούτου ήρχετο κατά 
τήν ώρισμένην ώραν καί παρουσιάζετο έν 
μέσω τών φίλων του, ή ιδέα του άν θέλει 
έντελώς άποτύχει, ούδείς θέλει γελάσει, 
διότι ή άστειότης είναι παράκαιρος κατά 
τό μεσονύκτιον, καί οΰτω τό δύσμοιρον φάν
τασμα θα επιστρεψη τεθλιμμένον είς τόν 
τάφον του. Τοϋτο πραγματικώς είναι λίαν 
λυπηρόν.

Ένταΰθα κεΐται κυρία τις αξιοσημείω
τος διά τήν φειδωλίαν της. Καθ’ άπαντα 
τόν βίον συνείθιζεν εγειρόμενη τήν νύκτα 
νά νιαουρίζν), δπως πείσ/, τοΰς γείτονάς της 
δτι διετήρει γαλήν, ην πράγματι δένείχεν. 
Ίδοΰ οικονομία !

Έ δώ  δέ κεΐται νεανις έκ καλής οίκογε- 
νείας, ήτις εις τάς συναναστροφάς προσεκα- 
λεΐτο νά ψάλλη' δσάκις δ ’ έψαλλε «Μ ί 
inanca la v o ce » , τότε και ρ.όνον καθ’ ό'λον 
τόν βίον της έλεγε τήν αλήθειαν.

Έκεΐ παλιν κεΐται ετέρα νεάνις, πολύ 
διάφορου φύσεο^ς. ’Δλλοίμονον ! "Οταν ή 
καρδία άρχίση νά σκιρτά, πολλάκις θέτει 
ή φρόνησις έπ’ αύτής τόν δάκτυλόν της. 
Πτωχή κόρη, τοσοΰτον νέα, τοσούτον έρα- 
σμία ! Είναι παλαιά ιστορία' άς κεΐται έν 
ειρήνη !

Ενταύθα κεΐται χήρα τις, ήτις είχε μέλι 
είς τά χείλη καί δηλητήριον δφεως είς τήν 
καρδίαν. Μεταβαίνουσα άπό οΐκογενείας εις 
οικογένειαν, έτρέφετο ώς δρνεον άρπακτικόν 
με τά σφάλματα τών γειτόνων της.
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Ούτος δέ είναι τάφος οικογενειακός' έκα
στον μέλος τής οΐκογενείας ταύτής έζησεν 
έν τή πίστει, ότι παν δ,τι ό κόσμος έλεγε 
καί έγοαφον αί έφημερίδες έ'πρεπε νά η άλη- 
θές. Έάν ό νεώτερος τών έγγόνων ήρχετο 
άπό τό σχολεΐον είς τήν οικίαν καί ελεγεν, 
«οΰτως ήκουσα νά λέγω σο), τό νέον τοϋτο 
οΐον δήποτε καί άν ητον, έπιστεύετο άνε- 
ξετάστως. Έάν δέ εις τοϋ άλέκτορος τής 
οικίας τήν κεφαλήν έπήρχετο νά κράξη τό 
μεσονύκτιον, βεβαίως άπασα ή οικογένεια 
ήθελε πιστεύσει, δτι έξημέρωσεν, καίτοι δ 
ουρανός καί ό ήλιος ήθελον ΰποστηρίζει του
ναντίον.

Ό  μέγας Γκαΐτε έπέρανε τόν «Φαϋστον» 
του διά τών λέξεων: «δύναται νά έπεκτα- 
θή». Ω σαύτως θέλω περάνει τόν εις τδ νε
κροταφείο'/ περίπατόν μας. Αί έπισκέψεις 
μου είναι συχναί, διότι οσάκις τις τών φί
λων ή έχθρών μου μοί δώση νά εννοήσω, 
δτι επιθυμεί νά η νεκρός δι’ έμέ, μεταβαί- 
νων έκεΐ ζητώ μέρος χλοερόν καί μή κατει- 
λημμενον καί τό άφιερώ είς αύτόν. Τοιου
τοτρόπως έθαψα πολλούς γνωρίμους μου. 
Ένταΰθα κεΐνται άνίκανοι νά μέ βλάψωσι· 
συγχρόνως πλήν άτενίζων πρός τόν χρόνον, 
καθ’ δν οί γνώριμοί μου ούτοι δύνανται ν’ 
άναζήσωσιν αυθις φρονιμώτεροι καί αγαθό
τεροι. Γράφων ώς αντιλαμβάνομαι έν τώ 
βιβλίω μου τόν βίον καί τήν ιστορίαν των. 
Τώρα δέ θά συστήσω καί είς άλλους νά πρά- 
ξωσιν ώς έγώ* δσάκις δήλα δή περιφρονοϋν- 
ται ή προσβάλλωνται υπό τίνος νά θάπτω - 
σιν τόν προσβολ,έα μακράν δψεως καί μνή
μης, καί όταν έμπίπτωσιν εις δυστυχήματα 
νά διατηοώσι τήν εύδιαθεσίαν των.

II. Σ . Φ ϋ Τ Ι Α Δ Η Σ .

Τ Η Σ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ

ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*
TOV

Ι £ .  Ϊ Μ Κ Ι Λ  \ E P O V

[W . F . Carl. Schmeidler]
Ε Π Ι Τ Ο Μ Η

[Συνέχεια’

νΑλλο δέ μέρος Ελλήνων οί Φαναριώται, 
κληθέντϊς οΰτω έκ τού Φχναρίου, δπου κα
τοικεί ή νέα συστασα αριστοκρατία, έπί τής 
τουρκικής δυναστείας μετά τήν δλοσχερή 
σχεδόν έξάλειψιν τής παλαιάς βυζαντινής 
άριστοκρατίας κατεγίνοντο εις τήν καλλι
έργειαν καί τήν διάδοσιν τών γραμμάτων, 
πολλών ενεκα τούτου τυχόντες αξιωμά
των καί τιμών παρά τοΐς Τούρκοις.

Ή  άνωτάτη έν Φαναρίω σχολή έκτίσθη 
καί συνέστη παρά τίνος μή εύγενοϋς 'Έ λλη- 
νος Μανωλάκη καλουμένου, καί έπί τών χρό
νων τοϋ Καντεμίρου έδίδασκον έν αύτή π ο 
λυάριθμοι "Ελληνες λόγιοι καί ίεράρχαι, έν 
οίς δ Ιωάννης Καουοφύλλης, ό καί ίεροκήρυς 
τοϋ μητροπολιτικοϋ ναοϋ έν Κωνσταντινου- 
πόλει γενόμενος, δ Βαλάσιος Σκευοφύλαξ, 5 
’ Αντώνιος καί ό Σπανδομής, περιπατητικοί 
φιλόσοφοι, ό Ίακουμής, γραμματικός, ό Σε
βαστός, συγγραφεΰς εκκλησιαστικού ημερο
λογίου, Διονύσιος δ 'Ιερομόναχος, ’ Αλέξαν
δρος 6 Μαυοοκορδάτος, άν ό τελευταίος ήν 
διερμηνεΰς τής Πύλης καί ιστορικός, καί 4 
υιός αύτοϋ Νικόλαος Μαυροκορύάτος.

Εΐ καί ό Καντεμήρ ένταΰθα τήν μάθησιν 
τών Ελλήνων έξαίρων, προστίθησιν, δτι δέν 
πρέπει νά /ομίζη τις, ώς οί χριστιανοί φρο- 
νοϋσι συνήθως, δτι ή Ε λλάς έπί τοσοΰτον 
ην έκπεπτωκυΐα. ώστε ούδένΑ εξοχον άν- 
δρα έδύνατο νά παραγάγ^ έλάχιστον άπο-
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λειπόμενον τών αρχαίων σοφών, —  λέγει 
ό'μως έ'ν τινι χωρΰο, δτι έτι πολύ ώ ; π α 
ροιμία έλέγετο, ό'τι ή Ε λλάς δέν ανεύρισκε - 
το πλέον έν τ5ί Έ λλάδι, καί τόσο;, πολλοί 
βάρβαροι ήσαν "Ελληνες, ό'σοι "Ελληνες βάρ
βαροι έγένοντο. Στηρίζεται δέ είς τον πα
νηγυρικόν τοϋ Ίσοκράτους, είπόντος: «Θά
ένόμιζον μάλλον έκείνους "Ελληνας, οιτινες 
έ'λαβον τά ήμετερα μαθήματα, η έκείνου;, 
οϊτινες μόνον την αύτήν πατρίδα *αί τήν 
αύτήν φύσιν μεθ’ ήμών κοινήν έχουσιν».

Ί1 άνωτάτη αυτη σ^ολή μεγάλας εποίει 
προόδους, εΐ καί πολλοί τών 'Ελλήνων έξε- 
πχιδεύοντο έν ’ Ιταλία καί Παδούν), ώς δ 
Μαυροκορδάτος, άλλ’ ό'μως ύπήρ^ον τότε 
καί κληρικοί φωτοσβέσται εργαζόμενοι πρός 
διατήρησιν της δεισιδαιμονίας καί τούς α
μαθείς προσυλητίζοντες έκ τής καθολικής εις 
την ανατολικήν εκκλησίαν. Θαυματουργός 
τής Παναγίας είκών έθεράπευε τούς πάσχον- 
τας ύπό τόν ό'ρον τούτον.

’Εν γενει οι πρεσβεύοντες τήν ρωααϊ/.ήν 
καθολικήν πίστιν καί οί ιερείς αύτών ήσαν 
αντικρυς έναντίοι τήελληνική εκκλησία, καί 
ότε οί 'Ενετοί τήν παρά πολλών ρωμαιο
καθολικών κατοικουμένην νήσον Χίον έν έτει 
1 6 9 4  κατέκτησαν πολλά ύπέστησαν οί 
^Ελληνες παρ’ αυτών ώς καί παρά τών 
Τούρκων δεινοπαθηματα. Οί ναοί αύτών έ - 
κλεισθησαν, αι περιουσίαι έδημεύθησαν, τοΐς 
S' "Ελλησιν ιερεΰσι άπηγο:εύθη τό ίερα- 
τεύειν, βαπτίζειν καί έξομολογεΐν τού; θνή- 
σκοντας. Εις ούόέν συνεβάλοντο τά δ ά 
κρυα, αί παρακλήσεις αύτών* διέταξαν αυ
τούς νά φοιτώσιν είς τάς ρωμαϊκάς εκκλη
σίας. Άπολυθέντων δ ’ αυθις τών Βενετών 
ΰπο τών Τούρκων, κατώρθωσαν οί "Ελλη
νες διά τοϋ μεγάλου βεζύρου ΧουσεΊν πασά 
ίνα  οί Λατίνοι, ενεκα τής συνδρομής ήν πα- 
ρεσχον εις τού; 'Ενετού; καταδικασθώσιν 
είς τά κάτεργα καί είς δήμευσιν τής περι

ουσίας αύτών. Ά λ λ ’ ό'μως δ Γάλλος πρέσ- 
βυς περί τής αύξανομένης τοΰ δποίου επιρ
ροής (έν τ?ί ιστορία τοϋ οθωμανικού βασι
λείου) έλαλήσαμεν, άνέλαβεν αυτούς ύπό 
τήν προστασίαν του, καί διά τής ύψηλής 
αύτοϋ θέσεως, έν μέρει δέ καί διά χρημάτων 
κατώρθωσεν, ΰ α  χαρισθή αύτοΐς ή τών 
κάτεργων ποινή ύπό τόν ό'ρον ομως νά άπο- 
στώσι τής ρωμαϊκής καθολικής εκκλησίας 
καί γίνωσι μέλη τή ; ελληνικής εκκλησίας. 
Τοιουτοτρόπως, ώς ό Καντεμήρ λέγει, ούδ’ 
ΐχνος τοϋ παπισμού πλέον (έν ταΐς ήμέραις 
αύτοϋ) έν Χί<ο έναπελείφθη.

Περί τής ιστορίας τής Κρήτης ιδιαιτέραν 
όφείλομεν μνείαν νά ποιήσωμεν, διότι πολ
λά έν αύττί έν τί) παρουσν; εκατονταετηρίδι 
διεδραματίσθησαν γεγονότα, οί δέ κάτοικοι 
κατά τήν κατάκτησιν αύτής τάς μεγίςας έ- 
πήνεγκον δυσχερείας τοΐς Τούρκοις καί τάς 
όλεθριωτάτας ζγμ.ίας.

ΓΙερί τό έ'το; 823  οί Σαρακηνοί, ο'ίτινες 
έν 'Ισπανία κατά τοϋ βασιλέως αύτών Χ α - 
κήρ έν Κορδούνι έτανέστησαν καί τή ; χ ώ 
ρας άνεστάθησαν, έκδιωχθέντες τής Αίγυπτου 
ΰπό τοϋ υιού τοΰ ’Αβδουλάχ Τακήρ, είσέ- 
βαλον εί; Κρήτην καί έκυρίευσαν αύτήν. 'Ο 
βυζαντινός αύτοκράτωρ Μιχαήλ έπεμψε στό
λον κατ’ αύτών, όστις μετά πεισματώδη 
άμυναν έντελώς κατεστράφη, ώστε δ Μι
χαήλ περιέστη εί; τήν ανάγκην νά κλείσε, 
ειρήνην πρός τοϋ; Σαρακηνούς διατηρηθεΐσαν 
έπί όκτωκαίδεκα ετη. 'Ο Νικηφόρο; ό'μως 
Φωκάς, αρχιστράτηγος τοϋ αύτοκράτορος 
’Ισαάκ, προσέβαλεν έκ νέου τούς κατακτη- 
τάς, καί μετά γενναίους αγώνας ανέκτησε 
πάλιν τήν νήσον. ^Αλλαι πηγαί άνάγουσι 
τήν άνάκτησιν τής νήσου τό πρώτον εν έτει 
9 6 2 , τήν δέ μνημονευθεΐσαν ανωτέρω χρο
νολογίαν ήρύσθη 6 Καντεμήρ έκ Τούρκων 
συγγραφέων. 'Ο αύτοκράτωρ ’Αλέξιος, υιός 
τοϋ ’ Ισαάκ έδωρήσατο τήν νήσον τώ  ήγε-

Β Υ Ρ Ω Ν

μόνι τής 'Ισπανίας εύγνωμονών έπί τή συν
δρομή. %ν ούτος παρέσχεν «ϋτώ  πρός σύλ- 
ληψιν τών φονέων τοϋ πατοός του. Οί από
γονοι τών 'Ισπανών ηγεμόνων μετεβίβασαν 
τήν κυριότητα τής νήσου είς τούς 'Ενετούς, 
οιτινες κατεΐχον αύτήν μέχρι τής βασιλείας 
τοϋ Σουλτάνου Ίβραχήμ.

Τώ καιρώ έκείνω (1 6 8 9 )  άπασαι αί νή
σοι τής Μεσογείου ησαν είς τήν κατοχήν 
τών ’Οθωμανών, εξαιρέσει τής Κρήτης, ή'τις 
είς ούδέν έλογίζετο τήν τουρκικήν έξουσίαν* 
τοΐς δέ πειραταΐς, τοΐς συλλαμβάνουσι τά 
τουρκικά πλοία, ασφαλές παρείχε δρμητή- 
ptov. Τά αδιάλειπτα είς τόν Σουλτάνον κατά 
τών Ενετών γενόμενα παράπονα έξή ψείραν 
τήν επιθυμίαν αύτοϋ, ίνα προβή' είς τήν 
κατάκτησιν τής νήσου. Νέα υβρις γενομένη 
κατά τινων προσκυνητών μεταβαινόντων είς 
Μέκκαν καί Αίγυπτον, έγένετο πρόξενο; 
τής προσεχούς ρήξεως. Επιφανής συνοδεία 
μεταβαίνουσα είς Αίγυπτον, προσεβλήθη 
παρά τήν Κρήτην ΰπό εξ μελιταίων πλοίων 
καί οί μέν τών άνδρών έφονεύθησαν, οί δέ 
ηχμαλωτίσθησαν, άποβαλόντες άπασαν 
αύτών τήν περιουσίαν. Οί πειραταί αμέσως 
μετά ταΰτα άπέπλευσαν είς κρητικόν λιμέ
να, δόντες δέ τώ  διοικητή μέρος τών άρ- 
παγέντων άπήλθον ανενόχλητοι μετά τή ; 
λείας αύτών. Ό  Σουλτάνος Ίβραήμ έ '.ή - 
ρυξε πόλεμον κατά τών 'Ενετών καί έ'πεμ- 
ψεν ισχυρόν στόλον (1 6 4 5 )  πρός κατάκτη- 
σιν τής νήσου, ή'τις έν μέρει μέν μετά δί- 
μηνον αγώνα, καθ’ ολοκληρίαν δέ τό προ
σεχές έτος κατελήφθη εκτός τής πόλεως 
Κανδίας, φύσει καί τέχνη ιδίως ίσ^υράς 
οδσης.

’Επειδή οί Τοϋρκοι έκ τοΰ φρουρίου τού
του συνεχώς άπεκρούοντο, δέν έδύναντο τήν 
κατοχήν τής νήσου νά έξασφαλίσωσι, τών 
Βενετών έχόντων έλεύθερον λιμένα χρησι- 
μεύοντα ώς δρμητήριον, Ό  Μωάμεθ έ-

ξώπλισε νέον στόλ^ον καί στρατούς παρε- 
σκεΰασεν* είς δέ τούς διαφόρους αρχηγούς 
τα είκότα προσφωνήσας, προέτρεψεν αύτοΰς 
«τό  λν,στήριον τών παρασπόνδιον νά έξον- 
τώσωσιν άρδην καί τάς αίχμάς τών ξιφών 
τών απίστων νά άμβλύνωσι κ τλ .»  Έν έ'τει 
1666  έγένετο ή εί; Κρήτην άπόβασις1. Ή  
πολιορκία διήρκει έπί 29  μήνας, 'καθ’ οδς 
οί Τούρκοι ούδαμώς κατώρθουν νά έκπολι- 
ορκησωσι τήν πόλιν, τά δέ στρατεύματα
J/ V  r, Λ. t
ηρ^αντο ενεκα του αΐ[Λαττ}ροϋ καί άγονου 
πολέμου νά άποθαρρύνων ται καί άποβάλωσι 
τήν πειθαρχίαν. Συγχρόνως δ ’ έλήφθη ή ει- 
δησις περί τής προσελεύσεως γαλλικού σ τό 
λου πρό; λύσιν τής πολιορκίας. "Οτε τά 
περί την πόλιν προχώματα κατέπιπτον, νέα 
οχυρώματα άνηγείροντο, μέχρις ού οι Τούρ
κοι έπειράθησαν δόλωνά τύχωσι τοϋ σκοποΰ. 
Ό  Καντεμήρ διεξοδικώτατα περιγράφει 
κατά τάς διηγήσεις Τούρκων συγγραφέων, 
τίνι τρόπω προέβησαν οί Τούρκοι είς τά ερ
γον καί διά τίνος μηχανήματος τόν μέν 
γαλλικόν στολονκαί τόν άρχιστράτηγον τών 
Βενετών Μοοοζίνην έν Κανδία έξηνάγκασαν 
νά ΰποχωρήσωσι, τήν δέ πόλιν παραδοθεΐσαν 
έκυρίευσαν (1 6 6 9 ) . Αύτοί οί Τούρκοι ο' ϊλο- 
λογοϋσιν, ό'τι κατά τούς έν Κρήτη πολέμους 
άπώλεσαν πλέον τών 2 0 0 ,0 0 0  άνδρών, μή 
συνυπολογιζομένων τών μή έν τοϊς στρα- 
τιωτικοΐς καταλόγοίς εγγεγραμμένων, ων ό 
αριθμός ουδόλως ην κατοίτερος.

(άκβλουθεΐ)
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ΟΣΚΑΡ και ΔΕΡΜΙΔ

(Π οίημ α  Ό σ σ ια ν ο ΰ j

Άντικείμενον τοϋ ποιήματος

*0 Όσσιανός παρεκλήθη παρά τίνος άοι- 
δοϋ (υίοϋ τοϋ Άλπίνου) νά ψάλλν) τόν θά
νατον τοΰ Όσκαρ, υίοϋ τοϋ ποιητοΰ. Ά λ λ ’ 
ούτος θέλων ν’ άποφύγνιτήν άνάμνησιν ταύ
την, λίαν πίκραν δι* ϊνα γεννήτορα, ψάλ
λει άντί τούτου τόν θάνατον άλλου Ό σ*άρ, 
υίοϋ Καρούνδου τινός.

*0 ΔερμΙδ, φίλος καί αντεραστής τοϋ 
Όσκαρ τούτου, νόησα ς τήν ατυχίαν τοϋ έ
ρωτός του, άλλά καί μή έλαττωθείσης τής 
ποός τόν Όσκαρ φιλίας του διά τοϋτο, ζη 

τεί παρά τοϋ ΐδίου τόν θάνατον χάριν εϋ~ 
σπλαγχνίας. Ό  Όσκάρ άφοϋ κατ’  άρχάς 
άντέστη πολΰ, πείθεται έπί τέλους νά μ ο - 
νομαχνίσγ. μετά τοϋ Δερμίδ, οΰτιο φονευο- 
μένου.

Ό  Όσκάρ περιέρχεται είς άπελπισμδν 
διά τόν θάνατον τοϋ φίλου του και άπο- 
φασίζει v i φονευθή και αύτός, άλλά διά χει- 
ρός τής ερωμένης του. Οΰτιος εξαπατά αύ
τήν, ή'τις, ακόυσα, τόν φονεύει καί εΤτα 
αύτοκτονεΐ, μή δυναμένη νά έτϊίζη'ση αύτοϋ.

Υίέ Άλπίνου, διατί ζητείς νά μοί άνοιξης 
Τοΰ πόνου τήν πικράνπ?νηγήν και θέλεις νά σοι είπω 
Π ώς επεσε τό τέκνον μου, ό φίλτατος Όσκάρ μου ; 

Τούςόφθαλμούςμου διαρκής κλαυθμός θολοτ,κ’ή μνήμη 
Δριμεΐα τάς άκτίνας της άντανακλα δριμέως 
Εις τήν καρδίαν μου ! "Ω ! πώς έγ ώ  νά περιγράψω 
τόν θάνατον τοΰ άρχηγοΰ πολεμιστών γ ε ν ν α ί ω ν ;  
Όσκάρ μου, τέκνον φίλτατον, δεν θά σέ έπανειδω ; 

Ώ ς  ή σελήνη επείεν έν ώρα τρικυμίας,

Ή  επεσεν ώς ήλιος έν μέσω της όδοΰ του,
’Όταν πυκνά έγείρωνται έκ τών κυμάτων νέφη 

Κ ’ έλίσσει γνόφος μελανός όμίχλης συγκαλύπτων 
Της ’ Ανδανίδος1 τούς σκληρούς $ άπορρώγα ς βράχους. 
Κ ’ έγώ μονήρης, δυστυχής και άφωνος πλανώμαι,

Και είμαι ώς αρχαία δρϋς τοΰ Μόρβεν τεθραυσμενη. 

Α νεμ οζάλη  φοβερά μ ’ άπέσπασε τούς κλάδους,

Κα\ νΰν φοβοΰμαι τόν βορράν έπι τάς άκρωρείας.
Τό τέκνον {/.ου, τόν αρχηγόν πολεμιστών ανδρείων,

Λεν θά τό ιδω άλλοτε ·, ’Ώ ! ν α ι ! ό ήρως δμως 

Δέν επεσεν ώ ς  άσημον έν πεδιάδι χόρτον,
Χωρίς νά φέρη πέριξ του ζημίαν ούδεμίαν.
Τό ξίφος του ένέβαψεν είς αίματα γενναίων.
Παρ’ έαυτώ τόν θάνατον κατά τήν μάχην έχων, 

Ύπερηφάνως έσχιζε τάς τάξεις τών έχθρών του*.

Σύ δμ ω ς , σύ, ομώνυμε αύτοΰ, υιέ Καρούνδου,
Έ π εσες  λίαν ταπεινώς. Ούδείς έκ τών έχθρών σου

Έγένετο τό θΰμα σου, κ ή λο'γχη σου έβάφη
Εις αΐμα  φίλου ! Ό  Όσκάρ και ό ΑερμΙδ εν ησαν',

Κι’ άμφότεροι έθέριζον γενναιως εν ταις μαχαις,
Και ήγαπώντο ίσχυρώς ώς ίσχυρώς έκτυπων,
Έ ν μέσω των δ’ ό θάνατος ήγειτο έν τη μαχη.

Κ α θ ώ ς  δέ άποσπώμενοι όγκοι πετρών μεγάλοι 
Έ κ  τών όρέων πίπτουσι βαρείς τών Άρβενίων,

Ούτως αύτοι έπέπιπτον κατά τών πολέμιων,
Τ ά  ξίφη αύτών έβαπτε τό τών γενναίων αιμα,
Κ ’ έλειπ οθύμει ό εχθρός άκούων τ ’ όνομά των.
Τίς ά λ λος  τοΐς ώμοίαζεν δσον αύτοι ά λλή λοις ;

Α ύτοίποτε έφόνευσαν τόν Δάργον τόν γενναΐον,

Εις ου τό στήθος πώποτε δέν ωκησε τό δέος ’.

Και ητον ή θυγάτηρ του ώραια ώ ς  πρωία,

Γλυκεΐ α και γαλήνιος ώαει άκτις νυκτια.
Αύο άσ τέρες ένδροσοι οί όφθαλμοί της ήσαν,

1 " Ο ρ ο ς  τοΟ Μ ά ρ β ε ν .  T b  ονου,α  τοϋ  ο ο ο υ ς  α ύ τ ο ΰ  ούδααοΟ  ά λ 

λ ο θ ι  τ ίδν  π ο ι η μ ά τ ω ν  τ οΰ  Ό σ σ ι α ν ο ΰ  ά π α ν τ ϊ .
2 Τ ο  π ρ ω τ ό τ υ π ο ν  γ ρ ά φ ε ι  » μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  τ α ς ε ω ν  τ η ς  υ π ε ρ η φ ά 

νε ιας  τ ω ν » .
3 Φ ί λ ο ι  δ η λ ο ν ό τ ι  α δ ι ά σ π α σ τ ο · ,  κ α ι  ε ι λ ι κ ρ ι ν ε ί ς .

'■ Β ρ ε τ τ α ν ό ς  π ο λ ε μ ι σ τ ή ς .  ά λ λ ο ς  π α ρ ά  τόν Σ κ ω τ ο ν  Λ ά ο γ ο ν .
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Κ’ εύώδη αύραν έαρος ώμοίαζ ’ ή πνοή της.

Οί δέ μαστοί της έλεγες ώμοίαζον χιόνα 

Καταπεσοΰσαν άνωθεν έν λευκοτάταις μάζαις, 
Κυλιομέναις πρός ακτήν εύήλιον. Τήν ειδον 

Οί μαχηται, κι’ άμφότεροι τάς εαυτών καρδίας 
Καθήλωσαν έπι αύτής, κΓ οί δύο τήν ήγάπων, 

Ό σον  τήν δόξαν των αύτήν. Τούς έφλεγε δ’ ό πόθος 
Η  νά τήν άποκτήσωσιν ή καν νά άποθάνουν.

Εκείνη πλην δλοκληρον τον νοΰν της προσηλώνει 
Εις τον Οσκάρ· θερμότατα τόν άγαπα εκείνον.

Γό ρεΰσαν αιμα τοΰ πατρός δεν ενθυμείται πλέον, 
Και την φονευσασαν αύτον ιδού λατρεύει χεΐρα.

Οσκάρ, είπ αίφνης ό Δερμιδ, τήν άγαπώ εκείνην, 
Ά λ λ ’ ή ψυχή της προτιμά, τδ βλέπω, σε και μόνον 

Δεν μένει άλλο τώ Δερμιδ...εμπρός...άς κτυπηθώμεν ! 
Ά ς  με φονεύση ό Όσκάρ. Ά π ά λ λα ξόν  με, φίλε, 
Τών άλγηδόνων τής ζωής διά τοΰ σοΰ σιδήρου.

Υίέ Διοραν, πώς λαλεϊς ·, Ώ !  τοΰ Δερμιδ τό α?μα 
Ούδεποτε τό ξίφος μου αύτό θά στιγματίση.

ΟΓμοι! τις ετερος πλήν σοΰ, αγαπητέ μοι φίλε, 
Ε’ν άξιος τοΰ βίου μου τό νήμα ν’ άποκόψη ;
’ Α χ !  μή θέλησης, φίλε μου, νά σβέσι; ή ζωή μου 
Ανευ τ:μής, και εκτός σοΰ νά μέ φονεύση άλλος. 

Ναι, πεμπψον με εις ένδοξον, φονεύων με, μνημεΐον. 
Κατάστη-ον περιφημον, Όσκάρ, τόν θάνατόν μου.

Εστω λοιπόν. Ανέλκυσον τό ξΐοος σου και νέθ'> 
Δός δείγμα τής άξίας σου και δεξιότητός σου.

Ας επιπτον όμοΰ μέ σί ! Ή  y είρ σου ή φιλτάτη 
Α ς  εκοπτε τοΰ βίου μου τό νήμα...Δερμιδ, κτύπα.

Ιόού αύτοι συμπλέκονται έκεϊ παρά τόν Βράνον1 
Ιά ναματα ένεβαψε και τούς βρυώδεις λίθους

M r/.pb ; π ο τ α α ό ί , τχ ε ίόν  ρύ·*;.
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Ί ό  αιμα.,. ’Έπεσ ο Δερμιδ, και θνήσκων έμειδία.

—  Ίίέ Διόραν, έπεσες λοιπόν διά χειρός μου ; 

Δερμιδ, δςτις δέν έπεσες έν μάχαις λυσσαλέαις, 

Έ π εσες  νΰν, και ουτω π ω ς ; . . .— Ταχύ τό βή^ια φέpet 
Πρός τήν παρθένον ό Όσκάρ. Ά μ α  τόν εΐδ’ εκείνη, 

Ένόησε τήν λύπην του και λέγει. —  Τοΰ Καρούνδου 

Υίε, τί τόσω σκοτεινόν και σύνοφρυν σέ β λ έ π ω ;

Τις λύπη τήν μεγάλην σου ψυχήν καταβιβρώσκει;

—  Ή μ η ν  ποτέ διάσημ-ος τοξότης... τώρα δμως,

Τήν φήμην μου άπώλεσα. Έκεΐ παρά τόν βράχον 
Εφονευσα τόν τολμηρόν Γορμιρ εν τινι μάχη,

Αλλ ’ έπι δένδρου χθαμαλοΰ έπλάκη ή άσπίς μου. 
Εις μάτην δέ έμόχθησα καθ’ δλην τήν ήμέραν

"Ινα διά τοΰ ξίφους μου τήν έξαγάγω... — Έ σ τ ω ,  
Εστω λοιπόν, ειπεν αύτή. Νά δοκιμάσω θέλω 

1 /]ν πείραν μου,την τέχνην μου. 7 οΰ Δαργου ή θυγάτν^ρ 
7 ό τόξον άλλοτ ’ έρριπτεν έπιδεξίως λίαν,

Και ό πατήρ ήγάλλετο έπι τί; εύστοχία.

ΑπήλΟον. Ίίθετ ’ ό Όσκάρ όπίσω τής άσπίδοτ. 

ΙΤετα τό βέλος και περα τό στήθος του τό πάλλον.
Εύλογηαενη ή λευκή ώ ς  τήν χιό να χειρ σου,

Ιό τόξον σου τό δρύϊνον εύλογημένον έστω.

Εκτος τής φίλης σου χειρός, τίς άλλη ήν άξια 

Νά με φονεύση ; φίλη μου, θάψον με παρ’ εκείνον.
—  Οσκάρ, ή κόρη έλεξεν, έν τ9[ καρδία έχω

Κ άγω  του Δάργου τήν ψυχήν, τό θάρρος και τό σΟένο;. 
-- · εύχαρίστως ^ετά σοΰ κάγώ συναποθνήσκω,

Ιής λύπης τερματίζουσα τήν βάσανον. Ίδέ  με!

Τό έκλευκον διέτρησσε διά σιδήοον στήθος, 
Κλονίζεται και ώχριά, έπειτα πίπτει, θνήσκει.

Εκεΐ παρά τόν ρύακα τοΰ βράχου τώρα κεΐνται 
Οί τάφοι των και ή σκιά τούς συγκαλύπτει θάμνου. 
Έκεΐ πλανιόνται βόσκοντα εις τούς πρασίνους τάφους
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Μέ κλαδωτά τα μέτωπα τά τέκνα τών όρέων1, 

Όπόταν περισσότερον ή μεσημβρία καίη,

Και ή σιγή επικρατεί άνά τά πέριξ όρη.

Μίτ άφραα'.ί 

Α. Σ  Λ ΙΒ Α Θ Η Ν Ό Π Ο Υ Λ Ο Υ .

Π Α ΡΑ  ΓΟ ΚΥΜΑ

«Τήν ζητώ παντού* πλήν μάτην.
»1Ιρός σέ κΰμα τήν ύστάτην 
»Αέησίν μου άποτείνω.
»Σί> μ’ άπέμεινες, σύ μόνον.
» ’Ώ !  έλέησον τόν πόνον 
»Κα\ τό δάκρυ όπου χύνω.

»Νύκτα όλην χΟές ήρώτων 
»Τόν αστέρα τών έρωτων 
»Τί άπέγεινεν ή κόρη.
» ΙΙλήν χωρίς νά μου ’μιλήση 
»Ουτος έσπευσε νά δύση,
»Νά κρυβη ύπό τά όρη.»

Ταΰτα λέγων νεανίας 
ΙΙρό της λάλου παραλίας 
Μέ τό άκρον της καλάμου,
'Ήν ώς σύντροφον έκράτει,
'Όνομα γ?α>κύ χαράττει 
Έπι της καθύγρου άμμου.

Μόλις είχεν εγχαράξει 
Τ ’ όνομά της κ?’ άποστάξει 
"Εν του δάκρυ, ότε κρΐμα !
Τούς λευκούς άφρούς κυλίει 
Κα\ τό όνομά της σβύει 
Τό κατηραμένον κΰμα.

I. Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Η Σ
5 Α ί £λα·ίο·.
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Α Λ Ε Κ Τ Ω Ρ  Κ Α Ι Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Η Σ

Έ ν α ς  κόκκορας είχε εΰρει 
Έ ν  λαμπρό μαργαριτάρι 

Και τό ’πήγε είς χρυσικόν.
—  Βλέπω, τουπέ, πώς άξίζει, 
Πλήν γιά μέ ενα σπειρ'ι στάρι

Είναι πλειό σημαντικόν.

’Αμαθής κληροδοτήθη 
Έ ν  χειρόγραφον άρχαΐον*

Τό ’πήγε ένός καθηγητή.
—  Είναι, λέει, καλάν τό β7.έπω, 
"Ομως δι’ έμέ είν’ ώραϊον

Τής Τραπέζης τό χαρτί.

(ΑαφονταΙν I. 20 .)

[ Σ. ΚΡ.

M V e O S  »

BOVNOV ΓΕΝΝΗΣΑΝ ΠΟΝΤΙΚΟΝ

Έκοιλοπόνα ένα βουνό*
Ή  γή έσειότουν όλη.

Τό βόγκο του και τα'ις φωναΐς· 
'Ακούανε ’ ςτήν  Πόλι.

Γυναίκες κι’ άνδρες ετρεξαν 
Και ελεγαν : θά γέννηση

Καί θά μας κάμη βέβαια 
*Η Αόνδρα ή Παρίσι.

Και έγέννησε. Τ ί ; Φρίκη !
Π ο ν τ ί κ ι .

Τό χονδρό τοΰ μύθου ψεΰμα 
Μιαν άλήθεια θά σέ μάθη :

«"Οπου άκοΰς πολλά κεράσια, 
Βάσταε μικρό καλάθι.»

I. Σ. Κ Ρ Λ Σ Σ Α Σ .

     -

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι
Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι  ΒΥΡΩΝ ΟΣ

Π Ε Ρ Ι Ο Α Ο Ϊ  Ι  , - Π Ρ Ο Ε Α Ρ Ε Ι Α  Ο ,  Φ Λ Ο Γ Α Ι Τ Ο Ι *

Κατά τήν τελευταίαν τριμηνίαν άνεγνώ- 
σθησαν αί έξής διατριβαί.

*Η τοϋ έπιτίμου μέλους κ. Άνδρέα Βρε- 
τοΰ περί ί.Ι.Ιηνιχψ; π α λ ιγγενεσ ία ς·

Ή  τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους κ. ’ Λν- 
δρέα Αασκαράτου περί τής τέ χ ν η ς  τον  δη - 
μ η γορ ε ϊν  καί σ υγγρά φ ειν .

Ή  τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Μα
νουήλ Χαιρέτα περί τής δράσεως το ν  ή.ΐίον· 

*11 τοΰ τακτιν.οΰ μέλους κ. Εύς·. Σ. Χρο- 
νοπουλου περί A auapzlvov και τώ ν έργω ν  
αύτοϋ·

Ό  ήμέτερος Σύλλογος έν μια τών τελευ
ταίων αΰτοΰ συνεδριάσεων τή προτάσει τοΰ

τακτικού μέλους κ. Γεωργ. Π. Χαλκιοπού- 
λου άνέλαβε τήν φροντίδα συγκροτήσεως βι
βλιοθηκών έν ταΐς ελληνικαις έπαρχίαις* 
ποός τοΰτο δέ προσέφερε την ιδίαν αύτοΰ 
βιβλιοθήκην και δοαχ. διακοσίας.

Κατά τήν προτελευταία-/ τή ; περιόδου 
ταύτης συνεδρίασή άνηγορεύθη ευεργέτης, 
τοΰ Συλλόγου τό έν Ζακύνθω επίτιμον μέ
λος κ. Σπυρ. 'Ρώμας ώς προσενεγκών υπέρ 
τοΰ ταμείου δραχ. διακοσίας.

'Ο Σύλλογος άπεδεχθείς τήν άπόφασιν 
τής πλειονοψηφίας τής έπί τών πεμφθέντων 
εϊς τόν διαγωνισμόν προπλασμάτων διά τό 
μνημεϊον Βύρωνος κριτικής επιτροπής δι’ $ς
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προτείνεται ή αναβολή τοΰ διαγωνισμού 
επί τινας έτι α,-^νας, άπεφάσισεν ό'πως προ- 
κηρυχθή νέος διαγωγισμδς, δστις καί έπρο- 
κηρύχθη ήδη ΰπά της έπί τοϋ μνημείου επι
τροπής καί εις ον είναι δεκτά προπλάσμα-ια 
μέχρι τής 1 Αύγουστου έ. έ.

Λαβών ΰπ’ οψιν 6 Σύλλογος τάς πολυ
τίμους ύπηρεσίας ας προσήνεγ^ε τή πατρίδι 
δ Σ. Επίσκοπος Κίτρους αναγόρευσε τήν Α. 
Σεβ. μέλος επίτιμον. Πενταμελής δέ επι
τροπή συγκειμεν/ι έκ τών κκ. 13. Νάννου, Π. 
'Ραζή, Τ. Βισβίζη, Γ. Χαλκιοπούλου καί Β. 
Κρασακοπούλου ένεχείρισε τώ  Σ. Επισκοπώ 
τό τε δίπλωμα τοϋ έπιτίμου μέλους καί τά j 
προεδρικά γράμματα.

ρ \ f ' y f
Προοας ό Σύλλογος είς τήν συμπληρωσιν I 

των ^ηρευουσών δέσεων τής ένεστοίσης ές·ο- ! 
ρίας έςελέξατο αντιπρόεδρον μέν τον ■/.. [Ια- ; 
ναγιώτνιν 'Ρα'ζήν, ειδικόν γραμματέα δε τόν ί 
κ. Μιλτ. Παναγόπουλον.

Κ ατά τάς τελευταίας αύτοϋ συνεδριάσεις 
ό Σύλλογος έςελέξατο μέλη τακτικά τους 
κκ. Β. Κρασακόπουλον, Κ. Μυρτύλον, Π. 
Δαμιανόν, Δ. Χριστίναν, Κ. ΙΙαπαζαφειρό- 
πουλον, ©. Καραμπέτσον καί Γ . Ζάακον’ 
έκτακτον τόν κ. Δ/.μητριόν Παπαθεόδωρον 
καί άντεπιστέλλοντα τούς κκ. Π. Μουτσό- 
πουλον, Ν. Β. Μουτσοπουλον, Σταυριανόν 
Στερνανάκην, Β. Κ. Σουρλήν, Θεοχ. Σ. Δη- 
μητρόπουλον, A. I. Μερμιγκαν καί I. 'Ραυ- 
τόπουλον έν Πειραιεΐ.

Κ ατά τήν προτελευταίαν αυτού συνεδρί

α σή  δ Σύλλογος ένεργήσας αρχαιρεσίας διά 
τήν προσεχή ΙΑ ' περίοδον έξελέξατο επίτιμον 
πρόεδρόν τόν κ. Εύστ. Λ. Σίμον, τακτικόν 
πρόεδρον τόν κ. Στέφ. Σρέϊτ, ά. αντιπρόε
δρον τόν κ. Τ. Δ. Βισβίζην, β '. αντιπρόε
δρον τόν κ. Ιί. Νάννον, γενικόν γραμματέα 
τόν κ. Δ. Α .Ά βέρ ω φ , ταμίαν τόν κ. Ίωάν. 
Μουρτζίνην, ά. ειδικόν γραμματέα τόν κ. 
Μ. Παναγόπουλον καί β '. τόν κ. Γ. Π. Χ αλ- 
κιοπουλον.

Παραιτν,βεντος όμως τοϋ προέδρου κ. Σ. 
Σρέϊτ ή εκλογή άνεβλήΟη, ό'πως ένεργηθή 
τήν δευτέραν Κυριακήν τοϋ προσεχούς μηνός 
’ Οκτωβρίου.

Πρός δε ό Σύλλογος έξελέξατο μέλη τών 
εςης επίτροπων τους εςης κυρίους:

Ε ξελ εγκ τικ ή  επιτροπή- —  Γ. Παπαδε- 
όδωρος, Τ. Άναστασιάδης, I. 'Ράγκος, Π. 
Γεωργίου καί Β. Κρασακόπουλος.

Έ π ί τώ ν Λ ημοσίω ν Μ αθημ άτω ν. — Τ. 
Βισβίζης, Ε. Πονηρόπουλος, Δ. Χριστίνης, 
Μ. Παναγόπουλος, Τ. Άναστασιάδης.

Έ πί τών ίπαρχιαχών βιβλιοθηκών.—  

Γ. Χαλκιόπουλος, Τ. Βισβίζης, I. Μουρτζί- 
νης, Ε. Νάννος, Τ. Άναστασιάδης, Δ. Ά -  
βέρωο καί Β. Κρασακόπουλος.

Έ π ί  τής έζευρεαεως θεμάτων πρός συ~ 
ζήτησιν.  —  Γ. Χαλκιόπουλος, I. Μουρτζί- 
νης, Ε. Νάννος.

Έ π ί  της περί συνάςεως τών ΐλληνιχ.  
παραδόσεων. —  I. Πάνος, Λ. Σπετσεοόπου- 
λος, Π. 'Ραζής.


