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\ 0 λ ίγ ο ν  μετά τάς  προαναφερΟει'σας σκηνάς  
« ά χ ρ ο νο  ν, νέος τις, κρούσας τήν Ούραν του 
εφημερίου της Βερφένης, ήρώτα την ευτραφή 
καί βραδυκίνητον μαγείρισσαν, ήτ ις  ήλθε ν’ 
άνοιξη, άν ό γέροντας ^το εκεί. Ή μαγειριό- 
σα, ριψασα βλέμμα περίεργον καί έταστικόν 
έπί τοΰ νέου εκείνου καί έπί νεάνιδός τίνος ή
τ ίς τόν συνωδευε, καί ιόοΰσα δτί δέν έκράτουν 
ε',ς τάς χεΐρας αυτών τίποτε, άπήντησεν ά- 
ποτόμως :

—  Ο γέροντας τώρα διαβάζει· τί τόν θέ
λεις ;

Χωρίς δαως δευτέραν έρώτησιν, ό νέος καί 
ή νεανις, ώρμησαν εντός τής οικίας τοΰ ίε- 
ρέως καί είσελθόντες εις τό δωμάτιον, εύρον 
πρ αγματικώς τόν γέροντα καθήμενον ένώπιον 
καλής τραπέζ/;ς καί δ ι α β ά ζ ο ν τ  α ένα 
λα γώ ν  καί εν βουκάλιον οίνου.

—  Τί θέλεις; ήρώτησεν όργήλως ό γέρον
τα ς, άναπηδήσας καί Οέλων νά σκεπάση τά  
φ αγητά  του.

Έ χων τούς οφθαλμούς σπινΟηροβολοΰν- 
τας έκ χαράς ό νέος άπεκρίΟη, ένω ή έντρο- 
παλή σύντροφός του έκυψε τό πρόσωπον εις 
τήν γην.

—  Συνεφωνήσαμεν νά είσέλΟωμεν εις κοι
νωνίαν γάμου, καί λοιπόν ήλΟομεν νά σέ πα- 
ρακαλέσωμε; νά ρ.ας εύλογήσης.

—  Ποιός είσαι συ ; καί πώς είναι τ ’ όνο
μά σου ;

—  Ονομάζομαι ’Ιωάννης Βαϊνλίδνερος, 
και ή κυρία είναι ή Βαρβάρα, Ουγάτηο του 
Μανλίχκου.

•—  Ά  ! ναι, ένθυμουμαί, εΐπεν ό ίερεύς 
προσηλών βλέμμα ούχί τόσον ευμενές εις τήν  
έρυΟριώσαν νεάνιδα. Ό  πατήρ σου ήτο κα- 
λός  χριστιανός καί έσέβετο τούς λε ιτουργούς  
τής  έκκλησίας,κα ίπολλάκιςενθυμείτο αυτούς  
οταν αί άποθήκαί του καί τά  ποίμνιά του ευ- 
λογοΰντο. ’Α λ λ ά  πρέπει νά έβλάβη ό έγκαί- 
φ α λες  του άπο τόν καιρόν δτε έπεσεν εις 
τόν Σ α λ ζσ α ν  διότι έκτοτε φαίνεται ώς νά έ-
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παΟε ό νους του. ’Αντί νά πέμψη δώρα εις 
τήν έκκλησίαν καί νά δοξάση τόν προστάτην  
μας άγιον, διά τήν θαυμαστήν σωτηρίαν του, 
άντί νά δειξη τήν ευγνωμοσύνην του πρός ε
μέ, τόν πνευματικόν του πατέρα, άφοΰ αί εύ- 
χαί μου καί τά διαβάσματά μου τόσον ένήρ- 
γησαν εις τήν υγείαν του,,αυτός ώς ανόητος, 
χαρίζει δλην του τήν κατάστασιν εις ένα ά
γνωστον αμαθή καί άνίκανον διά νά πράξη 
τι καλόν ξένον, καί άκόμη άπολακτίζει τήν  
εκκλησίαν καί τό θυσιαστήριον διά νά συν- 
αιτερισΟή μέ καινοτόμους καί αιρετικούς.

1 έροντά μου, άπήντησεν ό ’Ιωάννης μέ 
>ότητα, μή κατακρι'νης τόν κύριόν μου, 

πς είναι τόσον καλός, ώστε μέλλει έμέ, τόν 
πτωχόν καί ορφανόν, νά καταστήση τόσον 
ευτυχή, άναδεικνύων με γαμβρόν του.

—  Τοΰτο είναι καί ά λλη  άπόδειξις τής  
άνοησίας του, είπεν ό ίερεύς. Ναι, καί πρέπει 
και ό ίδικός σου νους νά ηναί εις όμοίαν κα- 
τάστασιν μέ τόν ίδικόν του, διότι ά λ λ ω ς  δέν 
Οά ήτο δυνατόν νά φερΟή ούτω πρός σέ. 
Α λ λ ά  άς ίδωμεν· ποια είναι ή πίστις σου ;

—  Πιστεύω όσα πας Χριστιανός πρέπει νά 
πιστεύη, είπεν ό ’Ιωάννης.

—  Τοΰτο είναι πολύ έμπερδευμένον, άπήν
τησεν ό ίερεύς. "Ενας Χριστιανός ! *Ω, άγιέ 
μου Κρισπΐνε ! τ ί περιεκτικόν ονομα ! "Ολοι 
οί αιρετικοί, οί Ουγενότοι, οί Ιίαλβινισταί, οί 
ΑουΟηρανοί, οί Ά ναβαπτιστα ί,  δλοι λέγουν  
δτι είναι Χριστιανοί. ’Α λ λ ά  χριστιανός, κατά  
■το ίδικόν μου νόημα, είναι ό Ρωμαίος καθο
λ ικός  καί οχι κανείς άλλος. Οά έρχεσαι καί 
σύ καί ή άρραβωνιαστική σου εις τήν έκκλη
σίαν ; Οά έκτελεΐτε δλας της  τάς παραγγε
λ ία ς  ; Πιστεύετε δτι ό πάπας είναι ή κεφα
λή  τή ς  εκκλησίας καί δσα αυτός διατάξει εί
ναι έντολαί θεοΰ ; ΙΙιστεύετε εις τό πουργα- 
τόρίον, προσκυνεΐταί καί λατρεύετε τούς ά
γιους ; Οά ζήσητε καί Οά άποΟάνετε εις τήν  
αγίαν ταύτην πίστιν ; όρκίζεσθαι εις τοΰτο ;

Ό νέος, άκούων αΰτατ ,μεγάλω ς έσυγχίζε-



το· σιωπηλή πλήν ισχυρά ήγέρθη ή πάλη  
εντός αύτοΰ, καί έπί τέλους άνοίξας τό στό
μα του μετά συγκινήσεως είπε.

—  Γέροντα, ήρ.εΐς ήλΟομεν νά ζητήσω-  
μεν τήν ευλογίαν σου, καί οχι διά νά σέ συγ-  
χίσωμεν, σέ παρακαλοΰμεν άν θέλης δόσε 
μάς την.

—  Φαίνεται ότι μέ θέλεις διά νά κάμης  
τούς σκοπούς σου, ειπεν ό ίερεύς, καί όχι δι’ 
άλλο  τι ιερώτερον ή άγιώτερον. Διατί δέν 
έ'ρχεσαι πλέον είς τήν εκκλησίαν ; ε ; Διατί 
δέν σέ βλέπω πλέον είς τήν έξομολόγησιν ; 
Διατί δέν δίδεις πλέον εις τούς ιερείς τοΰ 
Θεοΰ ό,τι είναι y ρέος σου νά τοΐς δ ίδης; Ή  
σακκοΰλά μου,τό μαγειρεΐόνμου,τό σπήτίμου  
έμειναν πλέον άδεια, θέλετε  λοιπόν νά ά- 
ποΟάνωμεν τής πείνης ήμεΐς ; ή θέλετε νά 
έβγάλωμεν τά ίερά μας και νά δουλεύωμεν 
διά νά ζήσω μεν ; Ώ ς νά μή ήρκουν τά  οσα 
πάσχω μέ σας, τώρα πρέπει καί αύτό μου τό 
οίκημα καί τοΰτό μου τό δαψάτιον καί αύ
τόν μου τόν άθλιον άρτον νά μή τρώγω π λέ 
ον μόνος, ά λ λ ά  νά τά  μειράζωμαί όλα μέ 
ενα ξένον,μ’ ενα ’Ιησουίτην, τόν όποιον ό αρ
χιεπίσκοπος (ό Θεός νά τόν συγχώρηση διά 
τοΰτο ! ) διώρισεν ώς βοηθόν μου, πλήν τοΰ 
οποίου ή έλευσις είναι έλεγχός μου. Ά ν  δ- 
λοι σείς έμένατε είς τάς ά γκά λας  τής πί- 
στεώς μας ήμεΐς δέν Οά είχομεν είς τήν κε
φαλήν μας τούς Ίησουίτας. Τώρα λέγουν  
δτι ήμεΐς, οι γηράσαντες μαζη σας, δέν έχο
μεν τόν νοΰν καί τήν μάΟησιν τών πεπαιδευ
μένων αύτών. Έν τούτοις δέν λυποΰμαι διό
τ ι  αύτοί έπιτυγχάνουσι καλλίτερον νά φέ- 
ρωσιν είς θεογνωσίαν τούς άτάκτους.

Ό ’Ιωάννης μέ κεχηνός στόμα ήκουε τοΰ 
ίερέως ταΰτα  λέγοντος, πλήν δέν ήργησε νά 
συνέλθη έκ τής έκπλήξεως, ήν τώ έπροξέ- 
νησαν οί λόγοι ουτοι,καί τότ& άπήντησε :

—  Θέλεις λοιπόν,γέροντά μου,νά σοί είπω 
έλευθέρως τήν άλήθειαν διατί οί άνθρωποι, 
βαρυνθέντες, δέν θέλουσι πλέον νά έρχωνται 
είς τήν εκκλησίαν ; ’Άκουσον. Οι άνθρωποι 
ήρχισαν νά καταλαμβάνωσιν δτι διά κανένα 
άλλον  σκοπόν δέν άνοίγωνται σήμερον αί έκ- 
κλησί'ϊΐ παρά διά νά συνάγωνται χρήματα. 
Τινές μάλ ιστα  καί λέγουσιν δτι έντός τών  
εκκλησιών δέν λατρεύεται πλέον ό Θεός, ώς 
κατά τάς αρχαίας ημέρας, μήτε οίκοδομοΰν- 
τα ι πρός τό καλόν οί έκκ)\ησιαζόμενοι, ά λ λ ’ 
άπ’ έναντίας έντός αύτών έμπαίζονται πάντα

τά θεία καί διαφθείρονται οί άνθρωποι, γινό
μενοι Οεοεμπαΐκται καί ύποκριταί.

Ό  ίερεύς άνεπήδ/]σε τεταραγμένος καί δέν 
είξευρε τί νά είπη είς τόν τολμηρόν νεανίαν, 
δστις μέ δλα ταΰτα  έπέμενε ζητών νά εύλο- 
γηΟοΰν οί γάμοι του.

—  Σιώπα, κατηραμένε, έκραξε τέλος ό 
γέροντας. Δέν Οά νυμφευθής άν σύ καί ή 
νύμφη δέν ομολογήσετε τήν πίστιν σας είς 
τήν άγίαν καθολικήν έκκλησίαν. Μήτε τά 
παιδία πλέον τών όμοιων σας αιρετικών Οά 
βαπτίζομεν, μήτε άν κάνεις άπό σάς άποθάνη 
Οά Οάπτηται ώς χριστιανός, μήτε τήν χάριν 
κανενός μυστηρίου θά έχετε πλέον. Ταΰ
τα  παρήγγειλε ό σεβασμιώτατος πρίγκιψ άρ- 
χιεπίσκοπος. Λοιπόν, τέκνα μου, εκλέξατε  
μεταξύ τής κατάρας καί τής εύλογίας.

Ό Ιω ά ννη ς  τεθλιμμένος ήτένισεν είς τήν 
Βαρβάραν καί αΰτη πρός έκεΐνον.

—  Τί θά είπη ό πατήρ σου ; ήρώτησε τήν 
άξιέραστον κόρην, ήτ ις  πολλήν έδοκίμαζε δυ
σαρέσκειαν διά τά  γινόμενα. Τί θά είπη δ- 
πατήρ σου ; πρέπει νά ύποκυψω ; πρέπει γά 
ύποκύψωμεν ;

—  Έρώτησέ τον σύ ό ίδιος, ειπεν δ ίερεύς, 
δστις εντούτοις έβλεπεν έξω τοΰ παραθύρου 
είς τόν δρόμον, διότι, ιδού τον, έρχεται, καί 
τοι ή συντροφιά του δέν μέ άρέσκει.

Ά μ α  οί δύο νέοι έκυψαν άπό τό παράΟυρον 
ένόμισαν δτι κεραυνός αίφνήδιος καταπεσών  
•τούς προσέβαλε. Ζάλη κατέλαβεν άμφοτέ- 
ρους καί δέν έγίνωσκον άν ήσαν έξυπνοι ή άν 
ώνειρεύοντο. Δεδεμένος μέ βαρείας άλύσεις, 
περικυκλωμένος ύπό στρατιωτών καί έχων 
πλησίον αύτοΰ τον άνακριτήν, έβάδιζεν ό 
Μάνλικκος κάτωχρος πλήν  ούχί καί πεφοβ;- 
σμένος. Ή  Αικατερίνη κα ίτά  δύο παιδία μετά  
κλαυθμών έζήτουν νά τόν πλησ ιάσω σ ιν ,άλλ ’ 
οί στρατιώται τά  έμπόδιζον πολύ άποτομως  
καί βαρβάρως.

Δέν παρήλθον π ο λλά  λεπτά καί έξηγριω- 
μένοι ύπό τής άγανακτήσεως οί δύο έρασταί 
ώρμησαν κατά τών στρατιωτών, οίτινες ώς  
έκ τοΰ απροόπτου τούτου παραμερίσαντες ά- 
φήκαν αύτούς νά ριφθώσιν είς τήν άγκά?^ην 
τοΰ δεσμίου.

Ώ  ! τ ί  συνέβη ; έκραξαν ταυτοχόνως καί 
οί δύο.

Ειάσας εαυτόν, πλήν  μέ τρέμοντα χείλη, ό 
πατήρ άπεκρίθη :— Λέγουσιν δτι είμαι δολο
φόνος· δέν είξεύρω άλλο τίποτε.

—  Δέν είσαι ! έκραύγασαν καί οί δύο κατα-  
ληφθέντες ύπό τρόμου.

—  Ό Θεός είξεύρει δτι δέν είμαι, είπε χαί- 
ρων ό Μάνλικκος.

Ε ντούτο ις  οί στρατιώται διά τή ς  βίας άπο- 
σπάσαντες αύτούς ήνάγκασαν ν’ άπομακρυν- 
Οώσιν. ΈλΟόντες λοιπόν πρός τήν κλαίουσαν 
αητέρα καί τά παιδία ήκολούθουν μετ’ αύτών  
τόν δέσμιον.

"Θταν ό ίερεύς, ύπό περιεργείας κινούμε
νος, κατέβη καί έστάθη είς τήν Ούραν τής  ! 
οικίας του, στοχασμός τις  φαίνεται άνέβη είς 
τήν καρδίαν τοΰ Ίωάννου, καθότι άμέσως ά- 
φίσας τήν οικογένειαν έτρεξε πρός τόν γέρον
τα  καί λαβών τάς δύο του χεΐρας είπε πρός 
αύτόν ίκευτικώς :

—  Γέροντα, σύ ήσο πνευματικός τοΰ Μαν- 
λίκκου, ή μαρτυρία σου θά έχη βαρύτητα. 
Είπέ, τόσον μέγα κακούργημα, οία είναι ή 
δολοφονία} έβάρυνε ποτέ τήν συνείδησιν τοΰ 
πνευματικού σου τέκνου ;

—  ’Έχεις δίκαιον, άπήντησεν ό ίερεύς· ήρ- 
χετο καί έξωμολογεΐτο είς εμέ, άλλά , προσ- 
έθηκε ψυχρώς, ίσως κακούργημα τοιοΰτον 
είναι ή αιτία δι’ ήν δέν έρχετο πλέον.

Ό Μάνλικκος, δστις ήδη ήτο άρκετά π λ η 
σίον καί ήκουσε τήν άπάντησιν ταύτην , τετα-  
ραγμένως πως είπε πρός τόν ιερέα :

—  Γέροντα, είς σέ έφανέρωσα τά  βαθύτα
τα  μυστικά τής καρδίας μου. Σύ πολύ καλά  
γινώσκεις τ ί πιέζει τήν συνείδησιν μου.

Ό Παπαγρίσελμος, σείσας τήν κεφαλήν 
μέ τρόπον δεικνύοντα δυσπιστίαν άπεκρίθη :

—  Η καρδία τοΰ ανθρώπου είναι πολύ  
διεφθαρμένη καί σκοτεινή, ώστε νά ήναι δυνα
τόν νά τήν έξιχνιάση τις  καί είς αύτήν τήν  
έξομολόγησιν ακόμη.

'Ο ίερεύς έπέστρεψεν είς τόν οίκόν του, οί 
δέ άνθρωποι δϊηυθύνθησαν ττρός τό φρούριον 
τής Βερφένης, «ύξάνοντες κατά τόν αριθμόν 
ώς δταν χιονοστιβάς, άποσπαθεΐσα τής  κορυ
φής ορούς καί κυλιομένη πρός τήν κοιλάδα, 
δσον προχωρεί τόσον αύξάνει, καθότι πολλοί 
Ιτρεχον πανταχόθεν. Πας νεωστί πλησιάζουν 
έδείκνυε συμπάθειαν πρός τόν δυστυχή Μάν- 
λικκον, λέγω ν αύτόν άθώον τοΰ διοικητοΰ 
θΰμα καί άγανακτών φανερά διά τήν πρά- 
ξίν του ταύτην. Πλήν δτε ήκουον ότι ό δέ
σμιος δέν έπασχεν ένεκα τών χριστιανικών  
άρχών του, ά λ λ ’ δτι κατηγορεΐτο ώς δολο
φόνος έκαστος μετά φρίκης άπεμακρύνετο

άπό υπόδικον, δστις  δυνατόν δικαίως να έχω- 
ρίζετο τής κοινωνίας. Μετά φανεροΰ πόνου 
ψυχής έβλεπεν ό Μάνλικκος τήν έντύπωσιν, 
ήν τό ύποτιθέμενον κακούργημά του έπί τών  
συμπολιτών του παρήγε καί έκ διαλειμμάτων  
παρεπονεΐτο, ού μόνον δτι αδίκως τόν απο
στερούν τής έλευΟερίας τ ο υ ,ά λ λ ά  καί δτι ά~ 
μαυρώνουν καί τό καλόν όνομά του, το όποι
ον έως τότε ήτο άμεμπτον.

Έ ντός τής αύτής αιθούσης, δπου πρό 
τινων έβδομάδων μόνον ό Μάνλικκος τόσον 
εύσυνειδήτως άπέδωκε τό κτήμα είς τόν νό
μιμον κληρονόμον τοΰ θείου του, ό αύτός  
διοικητής ύπεδέχθη αύτόν σιδηροδέσμιον, έ
χων παρ’ έαυτώ καί τόν ιατρόν τοΰ τόπου.

—  Μάνλικκε, εΐπεν ό βαρόνος μέ φαινο- 
μένην πραότητα, έπί τινα καιρόν σοί ήμην  
χρεώστες μικρών τινων πραγμάτων. 'Υπό 
εύγνωσύνης λοιπόν κινούμενος σοί δίδω ά
μέσως άκρόασιν_ ένώ έπρεπε νά σέ ταπεινώ
σω διά φυλακίσεως ολίγων έβδομάδων, ώς 
συνήθως γίνεται. Ά να μ φ ιβόλω ς  εννοείς τοΰ 
το, καί επομένως ταχέος  δμολόγησον τήν  
άλήθειαν. Ά ν  κατά τάς άνακρίσεις άποδεί- 
χθη ή άΟωότης σου, τοΰτο μεγάλω ς Οά μέχα- 
ροποιήσει καί Οά μέ καταστήσει ικανόν νά 
σοί δώσω άμέσως τήν έλευθερίαν σου. Ά λ λ ’ 
αί ύποψίαι αίτινες σέ έπιβαρύνουσι δυστυχώς  
φαίνονται βάσιμοι, ή δέ δικαιοσύνη αμείλι
κτος άπαιτει τό αίματόφυρτον θϋμά της. Μά
θε λοιπόν δτι, άν ή συνείδησίς σου μέχρις ώ 
ρας δέν σέ κατηγόρησεν, ή έπι^αρύνουσά σε 
κατηγορία είναι φόνος— ό φόνος τοΰ υίοΰ τοΰ 
εύεργέτου σου. Είσαι ωχρός ! μένεις άφωνος ! 
Ά  ! τοιοΰτος είναι ό θρίαμβος τής δικαιοσύ
νης· τό διαπεραστικόν ομμα τη ς  δύναται νά 
διακρίνη καί τόν μάλλον κεκρυμμένον κα~ 
κοϋργον. Λοιπόν μή κρύπτης έπί πλέον τό 
κακούργημά σου, ά λλά  διά τής ταχείας ομο
λογ ίας  σου προσπάθησοννά έπιτύχηςέλαφρυ-  
τέρας καταδίκης.

—  Έάν ήμαι ώχρός, άπήντησεν δ κατη
γορούμενος, τοΰτο προέρχεται έκ τής λύπης  
τήν οποίαν μοί προξενείς, νομίζων με ικανόν 
νά διαπράξω τοιαύτην φρικτήν πράξιν. Τώ
ρα δέ σέ έρωτώ έπί τίνι δικαιώματι προβαί
νεις ούτω έναυτίον άμέμπτου άνθρώπου.

—  'Ύβρεις έδώ δέν χωροΰν, άπήντησεν  
δ διοικητής συνοφρυούμενος. Έχομεν τά  
μέσα νά διορθώνωμεν τοιαύτας παρεκτροπάς·

ί άλλά  πρώτον Οά σοί άποτείνω ό λ ίγα ς  έρω-



τήκεις. Τί σέ παρεκίνησε νά φυλάξης μυστι
κόν εως τώρα εσχάτως τά αληθές όνομα του 
νόμιζομένου εκείνου ξένου, ό όποιος άπέθα
νεν είς τήν οικίαν σου αίφνηδίως καί άνεξη-- 
γήτω ς, ένω σύ είχες ανακαλύψει άπό τό δ;α- 
βατήριόν του καί άπό τά προικοσύμφωνων 
του δτι ητο υιός τοΰ γέροντος ΙΙομμέρα, έπι- 
στρέφων είς τό κτήμά του ;

—  Βεβαίως κατά τοΰτο πολύ έσφαλα, άπε- 
κρίθη ό Μάνλικκος, ά λ λ ά  τότε διετέλουν ύπό 
τήν σκιάν καί τό σκότος τοΰ θανάτου, καθότι 
ό θείος λόγος δέν είχε εΐσέτι μέ φορτίσει. Έφο- 
βούμην μήπως, καίτοι κατεΐχσν νομικώς τό 
κτήμα, παρουσιασθή καί άλλος κληρονόμος 
καί πέσωμεν είς δικαστήρια καί χάσω μέρος 
τής περιουσίας μου.

—  Τοΰτο άκριβώς καί εγώ έ>όησα, είπεν 
δ διοικητής· ήδη έγγίζομεν τά σημεΐον. Λοι
πόν, πώς είναι δυνατόν διά τοΰ αύτοΰ λόγου, 
δστις σέ παρεκίνησε νά κρύψης τό όνομα καί 
τόν θάνατον τοΰ άνθρώπου, νά άποδειχθή καί 
ή αιτία τοΰ θανάτου του ; Προσποιείσαι δτι 
δέν μέ καταλαμβάνεις ; ’Άκουσον νά σοί τό 
είπω καθαρώτερα. Δέν ήτο ό θάνατος τοΰ άν
θρώπου εκείνου, άπό τόν όποιον έφοβεΐσο μή 
χάσης τήν περιουσίαν σου, εργον τών χειρών 
σου, διά νά γλυτώ ση ς  άπ’ α υτό ν  ήτοι σύ 
δέν έφόνευσες τόν άνθρωπον διά νά μείνης 
κληρονόμος ; Ποίας άττοδείξεις δύνασαι νά 
φέρης δίά νά μας διασκέδασης τήν ύποψίαν 
ταύτην  ;

—  Τήν συνείδησίν μου καί δλην τήν δια
γω γή ν  μου, άπεκρίθ/) ό Μάνλικκος. ’Ά ν  εγώ 
ή^ην ένοχος φόνου νομίζεις δτι ήτο δυνα
τόν εγώ ό ίδιος νά άποχαλύψω τά μυστή
ριον τοΰ ξένου καί νά. επισύρω τόσον άνοή- 
τ&ς τήν τιμωρίαν του νόμου μετά τόσον έ
τών σιωπήν περί αύτοΰ ;

—  Αύτή σου ή διαγωγή, άπήντησεν δ δι
οικητής, είναι ένδειξις εναντίον σου. Οί έλεγ
χοι τής συνειδήσεώς σου ήνάγκασαν τήν 
ένοχόν σου καρδίαν νά έλαφρύνη τό έπι- 
βαρύνον αύτήν φοβερόν κακούργημα, άπο- 
δίδουσα τά  πλούτη , τά  όποια διά τοΰ κα
κουργήματος άπέκτησε. Δέν δύνασαι νά μέ 
καταπείσης δτι άνθρωπος λογικός ήθελεν ά- 
φίσει πτωχά τά  παιδία του καί δώσει δλην 
του τήν κατάστασιν είς ενα ξένον.

—  Ά λ λ ά ,  κύριε, διέκοψεν ό Μάνλικκος, 
οέν έγνώριζα δτι εκείνος ήτο δ φυγώ'·’ υιός 
τοΰ γέροντος Πομμέρα. Μόνον μετά τόν θά

νατόν του ένόησα δτι εκείνος ήτο έκ τών  
έγγραφων τά όποΐα εύρον επ ’ αύτοΰ. Τί ήδύ
νατο νά μέ παρακίνηση νά φονεύσω ενα πτω 
χόν άγνωστον, δστις είσήλθεν εις τον οίκόν 
μου ώς έπαίτης ;

—  ”Ω ! ώς πρός τοΰτο είναι πολύ δυνα
τόν νά σοί είπε τίς  ήτο, είναι πολύ πιθανόν 
νά σοί έζήτησε τά πατρικά του πράγματα,  
παρετήρησεν ό διοικητής.

—  "Οτι τοΰτο δέν έχει οΰτως, άπεκρίθη 
ό Μάνλικκος, ή σύζυγός μου καί οί τότε ύπη- 
ρέται τής οικίας μου δύνανται νά τό άπο- 
δείξωσι, καθότι ό ξένος ητο μετ' αύτώ·» μέ
χρι τής στ ιγμής καθ’ ήν μετέβη είς τήν κ λ ί
νην του. Ά ν  ήτο ώς λέγεις, τό παιδίον προσ
έτι θά έμάνθανε τό άληθές όνομά του καί τήν 
καταγωγήν του, τά όποΐα ό πατήρ του τόσον 
έπιμελώς εκρυψεν άπ’ αύτά, ώστε δλως δι’ 
δλου τά ήγνόει μέχρι τή ς  στιγμής καθ’ ήν 
έγώ έφανέρωσα τό μυστικόν άποδίδων σ υγ 
χρόνως καί κτήμα.

—  Πλήν ! περίεργον πράγμα, είπεν ό βα
ρόνος· ή παραμικρά όμοιότης τοΰ ξένου μέ 
τούς γονείς του ήδύνατο νά σέ παρακίνηση 
νά έρευνήσης τά φορέματά του δτε έκοιμάτο', 
Τά πάντα είναι δυνατά.

—  Ούδόλως έγινε τοΰτο, άπεκρίθη ό Μάν- 
λικκος. Ό  ξένος έξήξε μόνον τό έπανωφό- 
ριόν τΟυ καί ήμεΐς ευρομεν τά έγγραφα, τά  
όποΐα είχε καλώ ς επάνω φυλαγμένα, τήν ώ· 
ραν καθ’ ήν προσεπαθοΰμεν νά τόν έπαναφέ- 
ρωμεν είς τήν ζωήν.

— Ζώσιν εΐσέτι οί μάρτυρες ο υτο ι;  ήρώ- 
τησεν ό διοικητής.

—- Μίά ύπηρέτρια-, ήτ ις  υπανδρεύθη, κα
τοικεί τώρα είς Σβαβάκην ά λ λ ’ ό ύπηρέτ/]ς 
λείπει είς ξένον τόπον.

— Τοΰτο είναι κακόν δι’ εσέ, Μάνλικκε. 
Πόσος καιρός παρήλθεν άφ’ ότου άπέθανεν 
ό ξένος ; ·

—  Τόν ερχόμενον νοέμβριον θά γίνουν δε
κατρία έτη.

—  Ά ν  έκθάψωμεν τό σώμα είναι δυνατόν, 
ιατρέ, να μάς είπης άν άπέθανεν φυσικόν 
ή βίαιον θάνατον : είπεν ό διοικητής αποτει
νόμενος εις τόν παρευρισκόμενον ιατρόν, δ- 
στις σείσας τούς ώμους του άπήντησεν.

—  Είναι άδύνατον ή διάλυσις έπρογώρησε 
παρά πολύ.

■—  Τόσον τά χειρότερον δι’ έσέ, Μάνλικκε, 
είπεν ό διοικητής. Έπεθύμουν πολύ νά ήδυ-

νάμην νά σέ άπολύσω, ά λ λ ά  τώρα δέν δύνα
μαι ή νά σέ θέσω ύπό κράτησίν έωσοΰ ομο
λογήσεις τό κακούργημά σου.

Νεύσαντος τοΰ διοικητοΰ οι στρατιώται έ
δεσαν τόν Μάνλικκον καί ώδήγησαν αύτόν 
είς τήν φυλακήν τοΰ φρουρίου.

Ή  οικογένεια τοΰ δυστυχοΰς Μανλίκκου 
έν φρικτή άγωνία περιέμενε είς παρακείμενόν 
τι δωμάτιον καθ’ όλον τό διάστημα τής άνα- 
κρίσεως μή δυναμένη νά παρευρεθη είς αύτήν. 
Ά μ α  δέ εμαθον τήν σκΛηράν άπόφασιν τοΰ 
διοιηκητοΰ ήρχισαν δλοι νά κλαίωσι μεγαλο
φώνως καί έπειτα ήκο7νούθησαν τόν δέσμιο ν 
μετά στεναγμών καί δακρύων μέχρι τών βαθ
μιδών τής  σκοτεινής καί ύγράς φυλακής του· 
μόλις δέ καί μετά βίας επετράπη είς αύτόν 
νά είπη δύο λέξεις είς τούς άγαπητούς του. 
"Οταν έπλησίασαν είς τήν οπήν τής θύρας 
διά νά ίδωσιν εί δυνατόν ποΰ Ιθηκαν τόν 
Μάνλικκον φωνή μεγάλη τής Βαρβάρας έ- 
βίασεν αύτούς νά έγκαταλείψωσι τήν ερευ
νάν των καί νά σπεύσωσιν είς τό μέρος δπου 
έστεκεν. Ένόμισεν δτι ειχεν ακούσει' κραυγήν  
όδυνηράν δλοι λοιπόν έθεσαν άπασαν αύ
τών τήν προσοχήν διά νά άκούσωσιν. ‘Υπό- 
κοφος κρότος άλύσων δστις τότε ήκούσθη 
ήτο ό μόνος άποχαιρετισμός, δν ό δέσμιος 
ήδυνήθη νά άπευθύνη είς τήν τεθλιμμένην οί- 
κογένειάν του.

Καθ’ έκάστην ήμέραν μέλος τι τή ς  οίκο- 
γενείας τοΰ Μανλίκκου ήρχετο είς τήν οπήν 
ταύτην  διά ν’ άκούση τι εί δυνατόν παρά τοΰ 
αγαπητού του πατρός. ‘Ημέραν τινά ή Βαρ
βάρα έλθοΰσα έγονάτιαεν έμπροσθεν τής ό- 
π?5ς καί έκράτει τήν άναπνοήν της ίνα μή 
χάση τι δυνάμενον νά τήν διαφώτιση περί 
τής τύχης τοΰ πατρός της, δτε βαθύς μουγ-  
κρισμός έπληξε τήν άκουήν της. Ή Βαρβά
ρα έξεφώνησεν. Τότε ήχος άλλου είδους ήρ- 
χισε ν’ άκούητε· ήτο δέ ουτος ήχος κτυπη
μάτων άκολουθουμένων ύπά οδυνηρών ς·εναγ- 
μών, μεταξύ τών οποίων ήκουσε τόν πατέρα 
της εύκρίνώς ίκετεύοντα.

—  Αυπηθεΐτέ με, είμαι άθώος ! ώ, άφήσε- 
τέ με ! έλεγε μ,ετά φωνής θλιβεράς.

Νέαι π λη γα ί καί νέαι κραυγαί οδύνης, ώς 
βέλη διεπέρων τήν καρδίαν τής Ουγατρός. 
Τότε ή έξασθενοΰσα φωνή τοΰ βασανίζομέ- 
νου Μανλίκκου ήκούετο ώς έν προσευχή.

—  ’Ώ ! Κύριέ μου καί Σώτέρ μου, έλευ- 
θέρωσόν με άπό τήν άθλιότητα τής  άνυ^οφό-

ρου ζωής ταύτης  καί λάβε με παρά Σοί !
Τής Βαρβάρας τά θερμά δάκρυα έρρεον ε

λευθέριος· άλλάβ ιάζουσα έαυτήν έκράτει τούς  
στεναγμούς της, δπως δυνηθή ν’ άκούση τι 
πλέον έκ τοΰ πατρός της· πλήν, άφοΰ τέλος  
τά πάντα  ησύχασαν καί α ύ τα ια ί  φωναί της  
έμενον άνευ άπαντήσεως, άφήκε τήν αύλήν  
ώς παράφρων.

—  Τίς ήτο ή ώραία έκείνη; ήρώτησε νέος 
εύγενής, ό νέος βαρώνος φάν Ποτζέλος,δστις 
πρό μικροΰ είχεν έλθει έξ Ά λοπ όλεω ς, άπο- 
τεινόμενος πρός τόν άστυνόμον.

—  Είνα’ ή θυγάτηρ τοΰ δεσμίου Μανλίκ
κου, κύριέ μου, καί δύνασαι νά τήν βλέπης  
πολύ συχνά έρχομένην έδώ καί κλαίουσαν 
έλεεινώς. θρηνεί διά τόν πατέρα της, τόν ό
ποιον άγαπά περισσότερον καί άπό αύτάν τόν 
εραστήν της.

—  Ούτω ! έχει λοιπόν καί εραστήν ;
—  Ναι έχει ενα μέ τόν όποιον είναι άρρα- 

βωνισμένη. Ετοιμάζονται νά στεφανωθώσιν, 
ά λ λ ά  άς περιρ.ένωσιν εως νά βαρυνθώσιν. Ό  
παπά Γρίσελμος δέν τούς εύλογεΐ, διότι είναι 
καί αύτοί έκ τών αιρετικών.

Ο νέος βαρόνος παρεκίνησε τόν άστυνόμον  
νά τώ διηγηθη τά  κατά τήν κόρην, έρωτών 
δλα τά καθέκαστα. Τέλος άναχωρήσας άπ’ 
αύτοΰ έκίνησε πρός έντάμωσιν τοΰ πα
τρός του, βασανίζω'* καθ’ όδόν σχέδιον τό 
όποιον έν τη διανοία του είχε συλλάβει.

Ή  Βαρβαρα, άπαρηγόρητος καί κλαίουσα  
πικρώς, έκίνησε διά ι/.έσου τών άγρών, (3αδί- 
ζουσα ταχέως πρός τό Σιππένι, καί έχουσα ά- 
πόφασιν νά έλευθερώση τόν πατέρα της  άντί 
πάσης θυσίας. Έχουσα τούς οφθαλμούς κοκ- 
κίνους καί τεθολωμένους καί τήν λύπην έζω- 
γραφημένην έπί τοΰ προσώπου της, είσήλθεν 
είς τήν μικράν αίθουσαν, δπου άλλοτε  δλη  
της  ή οικογένεια συνήθιζε νά συνάζηται, καί 
δπου ευρε τόν Πέτρον καθαρίζοντα τό τουφέ- 
κιόν του. Ή  Βαρβάρα ηύχαριστήθη εύροΰσα 
αύτόν μόνον.

—  Έξάδελφε, τώ είπε, σπογγίζουσα τά  
δάκρυά της μέ τήν άκρον τοΰ περιζώματος 
της, διατί κατηγόρησες τόν πατέρα μου, 
δστις σοί έκαμε τόσον καλόν, καί όστις είναι 
καθαρός ώς ό ήλιος ;

•—  Δέν έλεγα δτι δλο τά βάρος Οά πέση 
’ς τό κεφάλι μου ; άνέκραξεν ό ΙΙέτρος, βι- 
αίως κτυπήσας τό τουφέκιόν του έπί τοΰ πα
τώματος. Τί ενέχομαι έγώ είς τήν κατ ’ αύ·



τοΰ κατηγορίαν ; Αυτή τίποτε άλλο δέν 
εΐν 'Λ ή μηχάνημα τυΰ διοικητοΰ δστις έπλα- 
σεν δλην αύτήν τήν ύπόθεσιν διά νά μάς μα- 
δήση. Διά τόν λόγον τοΰτον δέν μοι άφίνου- 
σιν ησυχίαν ά λ λ ά  τόσον συχνά μέ έξε- 
τάζωσι καί τόσον πολύ ήρεόνησαν καί 
άνεκάτωσαν τόν οίκον μου. Διά πάντα  ταΰτα  
πρέπει νά πληρώνωμεν διά νά έμπορέση ό 
διοικητής μας νά ξεχρεώση. Βαρβάρα, μό
λ ις  κρατούμαι άπό τοΰ νά λάβω βίαια μέ
τρα κατ’ αύτοΰ. Διατί βασανίζει ούτω τόν 
πατέρα σου ; Ά λ λ ά ,  στάσου . . .  τώρα ένθυ- 
μοΰμαι ! Ό  άγαθός Μάνλικκος μοί είπε η 
μέραν τινά δτι ο διοικητής έλύσσα έναντί- 
ον του διότι δέν τώ  έδωκεν εν ομόλογον τε- 
τραχοσίων φιορινίων, τό όποιον άπ’ αύτόν 
είχε λάβει δτε τόν έδάνεισεν αύτά τά χ ρ ή 
ματα, καί τό όποιον τώρα κρατώ έγώ.

Οί λόγοι ουτοι έδωκαν νέαν ίσχύν είς τόν 
σκοπόν τής  Βαρβάρας, καί λοιπόν διά νά ί λ -  
0η είς τό ζήτημά της ήρχισε :

—  Φίλτατε Πέτρε ! τοΰτο λέγουσα τό 
αΐμά της  άνέβη είς τάς παρειάς της καί έ- 
μεινεν άφωνος, πλήν  μετ’ ολίγον έξηκολού
θησεν —  Ά λ λ ο τ ε ,  μοί φαίνεται, έχαιρον ο
λ ίγον  τήν εύνοιάν σου.

—  Καί άκόμη τήν χαίρεις . . , καί όχι ο
λ ίγον  . . . άλλά  πολύ . . . παρά πολύ ! άνε- 
φώνησε μετά θερμότητος ό ΙΙέτρος.

—  Ά ν  τώρα . . .  ειπεν ή κόρη
—  Καλά, τ ί άν τώρα ;
—  Πόσον νομίζεις δτι άξίζω !
—  Ό λο υς  τούς θησαυρούς τοΰ κόσμου, 

ειπεν ό Πέτρος θερμώς.
—  Ά  ! όχι . . . σέ παρακαλώ μή παίζης, 

τώρα είμαι εις θέσιν δεινήν. IIόσον μακράν 
θά έπήγαινες διά νά μέ λάβης ;

—  Μέχρι τής ύψ η λ ο τά τη ;  κορυφής τών  
“Αλπεων, έκραύγασεν ό Πέτρος.

—  Ή  κόρη έ’κρουσε μετ’ όργής τόν πόδα 
της· κλαύσασα δέ πικρώς ήρχισε νά σκέπτη- 
τα ι περί τοΰ σκοπού της. Ό Πέτρος ολίγον 
έγίνωσκε περί τοΰ φοβεροΰ πολέμου, δστις 
κατεσπάραττε τά  στήθη της,έντός τών όποι
ων πάντα της τά  αισθήματα συνεκρούοντο 
μετά τής  πρός τόν πατέρα της άγάπης.

—  Ένόησε, Πέτρε, εΐπεν έπί τέλους. Είς 
τό βιβλίον τό όποιον καθ’ ύπερβολήν άγαπώ  
λέγετα ι δτι οί Ίσμαηλ ίτα ι έδωκαν είχοσι άρ- 
γύρ ια  διά τόν Ιωσήφ . Ά λ λ ά  δι’ εμέ τήν  
Βαρβάραν, σύ θά δώστς περισσότερα, πολύ,

πολύ περισσότερα, Πέτρε. Λοιπόν διά τετρα
κόσια φιορίνια, ούχί δι’ όλιγώτερον, είμαι ί- 
δική, σου άν άκόμη θέλης νά μέ πάρης.

— Α ί ! καλά, εΐπεν ό Πέτρος. Πλήν σύ 
ή ιδία μοί είπες δτι δέν ήδύνασο νάμέ ύποφέρης.

Ή Βαρβάρα έφάνη συγκεχυμένη, λοιπόν 
άπήντησεν.

—  Ά λ λ ά  τώρα έχω ά λ λ α  αισθήματα πρός 
ί  σε. Έφέρθης μέ πολλήν  γενναιότητα πρός

ημάς δτε άνεχωροΰμεν άπό τό Σιππέ'π.
—  ’Ά  ! ειπεν ό Πέτρος, ούκ ολίγον κολα

κευθείς. Ά λ λ ά  τ ί θά γίνη μέ τόν Ίωάννην  
τόν μνηστόν σου ;

—  Μή όμιλεΐς περί αύτοΰ, άνέκραξεν ή 
Βαρβάρα, έρεθισθεΐσα είς τόν ύπέρτατον βαθ
μόν. Ναι ή οχι ; είπε μέ φωνήν ά γρ ία ν  θά 
μοί δώσης τήν ομολογίαν τοΰ διοικητοΰ ή 
οχι ; μέ θέλεις ή . . .

Τότε ό ΙΙέτρος εσπευσεν εις τό γραφεΐον 
δπου είχε κεκλεισμένα τά  έγγραφά του καί 
λαβών τό ομόλογον έπέστρεψε λέγω ν ’ —  ’Ι
δού τό ζήτημά σου.

Ή  Βαρβάρα τό έλαβε.
—  ’Ήδη, ειπεν ό Πέτρος δός μοι καϊ σύ 

τόν λόγον σου δτι θά είσαι ίδική μου.
—  ΤΝ’αί, πλήν έπί μόνη τή συμφωνία δτι 

διά τοΰ ομολόγου τούτου θά δυνηθώ νά έλευ- 
θερώσω τόν πατέρα μου.

—  Καλώς, έστω καί ούτως, έψιθύρισεν ό 
Πέτρος.

Ή  Βαρβάρα έξέτεινεν είς αύτόν τήν χ α 
ρά της, ά λ λ ’ δλον της τό σώμα έτρεμεν άπό 
τήν συγκίνησίν της.

—  Τώρα άκουσόν μου, εΐπεν ό ΙΙέτρος· 
σύ μέλλεις νά δώσης τό ομόλογον είς τόν 
διοικητήν, ά λ λ ά  μή έμπιστευθής αύτόν πριν 
ή έλευθερώσει τόν πατέρα σου. Ζήτησόν του 
έγγραφον ιδιόχειρόν του οτι άπολύει τόν πα
τέρα σου. ’Εννοείς ; Κα ί είπέ του δτι ά λ λ ω ς  
θά βιασθώ νά τόν καταγγε ίλω  είς τόν αρχιε
πίσκοπον, είς τόν αύτοκράτορα καί είς αύτήν 
τήν δίαιταν άκόμη.

Μέ τάς πτέρυγας τοΰ ανέμου ή Βαρβάρα 
εσπευσεν όπίσω είς τό φρούριον τής Βερφέ
νης. ’Ελθοΰσα παρουσιάσθη ενώπιον τοΰ δι- 
οικητοΰ καί ήρχισε νά διαπραγματεύηται τήν  
ύπόθεσίν της μέ τρόπον τελείου δικηγόρου, 
άναπτύσσουσα τόσην ικανότητα καί πειθώ 
ώστε τή βοηθεία τοΰ εγγράφου της, καθ' ο
λοκληρίαν επέτυχε τοΰ σκοποΰ της. Τότε ά
μέσως συνετάχθη έγγραφον δτι επειδή αί κα

τά  ιοΰ κατηγορομένου ένδείξεις δέν ήσαν ά- 
ποχρώσαι καί έπειδή 6 υιός τοΰ άποθανόντος 
δέν παρουσιάζετο ώς κατήγορος κατά τοΰ 
Μανλίκκου, ό κρατούμενος ήλευθεροΰτο. 
Πλήν και οί δύο, δ τε Μάνλικκος καί ό Πέ
τρος,ύπεγρεοΰντο νά πληρώσωσι χρηματικόν  
τ ι ποσόν, ό μέν πρώτος ώς ζημία ό δέ δεύτε
ρος ώς έξοδα τής δίκης.

Ή  Βαρβάρα έδοκίμασε γλυκεΐαν χαράν, 
ώς αμοιβήν διά τήν θυσίαν τών αισθημάτων  
της  είς τήν πρός τόν πατέρα της  αγάπην,  
ίδοΰσα τόν φ ίλτατόν της άναβαίνοντα, ή μ ά λ 
λον έρποντα τάς βαθμίδας τοΰ υπογείου, ο
ποί- είχον θάψει αύτόν ζώντα. Καί αύτή είσέτι 
ή καδία τοΰ διεφθαρμένου αύλικοΰ, τοΰ νέου 
βαρόνου, κατελήφθη ύπό αισθήματος άσυνή- 
θους, θεωροΰντος τήν συγκινητικήν σκηνήν 
τής συναντήσεως τοΰ πατρός καί τής θυγα- 
τρός του. Πλήν τίς δύναται νά περιγράψη 
τήν σκηνήν κατά τήν στιγμήν δτε ό πατήρ, 
ώχρός ώς έκ τών βασάνων, α ύπέστη, καί 
στηριζόμενος έπί τής Βαρβάρας, είσήλθεν είς 
τό μέσον τής  οίκογενίας του ; Καί έν τού- 
τοις, άν καί ούδείς παρετήρει, ή Βαρβάρα με
τά  τήν πρώτην ορμήν τής χαράς της διά τήν  
άπελευθέρωσιν τοΰ πατρός της κατέστη ώ- 
χρά ώς τό μαρμάρινον άγαλμα  τής κρήνης 
τής  '\λοπόλεως· καί έκάθητο άφωνος καί 
άφηρημένη θεωρώσα μετά πόνου ψυχής τό 
σκοτεινόν μέλλον της. Τήν ακόλουθον πρω
ίαν μετά περισσοτέρας έτι άγωνίας ήτοιμά- 
ζετο διά ν’ άναχωρήση. Π ολλάκις ήθέλησε 
νά έκμυστερευθή είς τούς γονείς της καί είς 
τούς αδελφούς της  τήν τύχην ήτ ις  τήν πε- 
ριέμενεν, ά λ λ ά  τά  χείλη της  έμενον άκίνητα· 
δέν είχε τό θάρρος νά κατακρήμνισή τόν ά- 
γαπητόν της  Ίωάννην άπό τήν γλυκεΐαν πε
ρί τοΰ μέλλοντος έλπίδα, ήτ ις  τόν κατεγο- 
ήτευεν, είς τό σκοτεινόν τής  έσχάτης άπελ- 
πισίας βάραθρον.

Κρότος ισχυρός είς τήν θύραν τής  οικίας 
έκαμε τήν Βαρβάραν νά φρικιάση ώς εί ήτο 
δολοφόνος. Φοβερά προαίσθησις τήν έτυράν- 
νει, καί ή προαίσθησις αύτη δέν ήτο άβάσι- 
μος, Ή  θύρα ήνοίχθη καί ό Πέτρος είσήλθε:

—  Κ α λ ή ’μέρα,ειπεν,έρχομαι νά παραλάβω  
τήν άγάπην μου. Είσαι έτοιμη, ψυχή μου ;

—  ^αί, άπεκρίθη μετά σταθερότητος ή 
κόρη, ά λ λ ά  νεκρική ώχρότης διεχύθη έπί 
τοΰ προσώπου της.

.—  Κ αλά , εΐπεν ό Πέτρος,λοιπόν δύνασαι

νά έλθης μετ’ έμοΰ. Καί ταΰτα  είπών έλαβεν 
αύτήν άπό τής χειρός.

"Αμα ό Ιω ά ννη ς  είδε τήν σκηνήν ταύ
την, τώ έφάνη δτι ή τάξις τοΰ παντός άνε- 
τράπη, καί έξ σρμής έζήτησε νά έναντιωθή. 
Ό Πέτρος δμως διεβεβαίωσε τούς πάντας δτι 
ούδέν έπραττε παράλογον ζ η τ ϋ ν  τήν κόρην 
καί έπεκαλέσθη τήν μαρτυρίαν αύτής τήςίδίας. 
Ό τε δέ ή Βαρβάρα έβεβαίωσε τούς λόγους  
του, θρήνος καί όδυρμός κατέλαβε πάντας. 
Ό Ιω άννη ς  κλαίων μεγαλοφώνως καί έν ά- 
γωνία  άπελπισίας παρ’ όλίγον έρριπτε τόν 
Πέτρον νεκρόν έπί τοΰ έδάφους διά τίνος ξύ
λου τό όποιον ήρπασεν. Ό Μάνλικκος έζή- 
τει τήν βακτηρίαν του διά νά έπανέλθη είς τήν  
ειρκτήν του. Ή Αικατερίνη καθικέτευε τόν 
Πέτρον νά παραιτηθή τών άξιώσεών του καί 
νά λάβη τόν οίκόν των καί τόν άγρόν των. 
Οί άδελφοί έρρίφθησαν έπί τής Βαρβάρας καί 
δέν τή / άφινον νά κινηθή. Ά λ λ ’ ό Πέτρος 
έπιμένων είς τήν δοθεΐσαν αύτώ ύπόσχεσιν έ- 
μενεν άμείλικτος.

—  Λοιπόν -πώς θά τελειώσει ή ύπόθεσις 
αύτη ; ήρώτησεν αποτεινόμενος πρός τό δυ
στυχές Οΰμα, τό όποιον άποσπαθέν άπό τούς  
βραχίονας τών άδελφών του έλαβε τήν χεΐ- 
ρα αύτοΰ καί, άποχαιρετήσαν τήν έκπεπληγ-  
μένην οικογένειαν, έξήλθε τοΰ δωματίου. 
Πλήν τά γόνατά της  ήρχισαν νά τρέρω- 
σιν, ή δύναμίς τη ς  τήν έγκατέλιπε, καί άν 
ό νέος μνηστήρ της  δέν τήν έβοήθεί Οά έπι- 
πτεν έντός τής αύλής, Τότε θέσας αύτήν έπί 
καθίσματος μέ τρέμοντα έκ συγκινήσεως  
χείλη τή ε ίπε :

—  Βαρβάρα, θά ήμην εύτυχής άν άπεκά- 
λουν σέ,τό πεφιλημένον μοι όν,ίδικόν μου· νά 
άγαπώ καί νά άνταγαπώμαι καί νά μερίζωμαι 
μετά σοΰ τήν χαράν καί τήν θλίψιν μου είναι 
δι’ εμέ τό μονόν μου γλυκύτατον  όνειρον. 
Ά λ λ ’ άφοΰ βλέπω δτι άκολουθοΰσά με αισθά
νεσαι ώς νά σέ ώδήγουν είς τήν σφαγήν δέν 
δύναμαι νά σέ καταστήσω δυστυχή. "Υπαγε, 
έφώνησε μετά πάθους, ύπαγε είς τόν Ί ω άν
νην σου ! Είθε ό πατήρ σου νά σέ ένώση μετά  
τοΰ άνδρός τόν όποιον έξέλεξας.

Δάκρυα ακατάσχετα έρρεον έπί τών ήλιο-  
κεκαυμένων παρειών του καθ’ δσον ώμίλει. 
Λαβών δέ τότε τήν χεΐρα τής κατασυγκεχυ-  
μένης κόρης καί μή τολμών νά ίδη αύτήν  
κατά πρόσωπον, έγκατέλιπε τήν οικίαν δσον 
ταχέως τ φ  έπέτρεπεν ή χω λότης του.



ΝΥΜΦΙΚΑ. ΕΘΙΜΑ.

Ρώσσος ιστορικός άφηγεΐται ώδέ πως τά  νυμφικά 
έθιμα τών παλαιών ηγεμόνων τής Μόσχας. «Τό πά
λαι οί ηγεμόνες δέν ένυμφεύοντο ώς έν τοΐς καθ’ η
μάς χρόνοις. Όρμώμενοι έκ της αρχής, δτι και άλ
λοι, μή βασιλείς δντες, εχουσι περικαλλείς θυγατέ
ρας, έλάμβανον γυναίκας τάς μάλιστα αυτοΐς άρε- 
σκούσας. Πρός άπαντας τους βογιάρους καί τους 
πρίγκιπας τής αυτοκρατορίας του παρήγγειλεν ο υιός 
της αύτοκρατείρας Σοφίας νά στείλωσιν εις Μόσχαν 
πρός έπιθεώρ·/ισιν τάς καλλίστας τών νεανίδων τής 
περιοχής τω ν, έάν τε επιφανείς τό γένος ήσαν, έάν τε 
άφανεΐς, έάν τε π Κούσιαι, έάν τε άποροι. Οί κρύπτον- 
τες αύτάς ήπειλοϋντο αύστηράν τιμωρίαν. Μετά γε
νικήν ερευνάν έξελέγησαν και έστάλησαν είς Μόσχαν 
1 ,3 0 0  παρθένοι. Τους πόνους αύτών καί τάς τ α 
λαιπωρίας δύναται ραδίως νά φαντασΟή δ άναλογι- 
ζόμενος ό'τι κατά τήν 1 5ην εκατονταετηρίδα μεγά- 
λαι ήσαν αί αποστάσεις, μεγάλη ελλειψις οδών, με- 

άλοι οί φόβοι καί δισταγμοί τών κορασίων, πολλώ  
έ μεγαλειτέρα ή αμοιβαία ζηλοτυπία των. 'Άμα 

άφικόμεναι είς τήν παλαιάν πριοτεύουσαν ύπεβάλ- 
λοντο εις νέαν έπιθειυρησιν ύπό τών πιστότερων τοΰ 
ήγεμόνος φίλων, πολλαί δέ καί άπεπέμποντο πριν ϊ-  
δν) αύτάς ό δυνάστης. Α ί άπολειπόμεναι όλίγαι έ- 
σκήνουν _δμοϋ έν εύρυχόρω οικία καί έκοιμώντο είς 
κοιτώνας, έχοντας έκαστος 1 2  κλίνας. Έν έκάστω 
κοιτώνι ΐστατο αύτοκρατορικός θρόνος, ένώπιον δέ 
τούτου, έγονυπέτουν αί μετιοΰσαι καί φιλοϋσαι τοΰ 
μονάρχου τήν δεξιάν. Ό ήγεμών έΟεώρει άνέτως μίαν 
μετά τήν άλλην, έρριπτεν εις τους πόδας τής μάλι
στα αύτώ άρεσκούσης ρινόμακτρον κεκεντημένον διά 
μαργαριτών καί άπήρχετο. Τοιούτω τρόπω ’ΐβάν ό 
Φοβερός ένυμφεύθη τρίς· πρώτη καί ό'ντως άγαπη- 
τή σύζυγος ύπήρξεν ή ’Αναστασία. Κατά τήν τρί
την έκλογήν παρέστησαν ένώπιον του άπανταχόθεν 
τής Ρωσσίας 1 2 ,0 0 0  παρθένων, έξ ών έξνιρέθησαν 84 , 
έκ δε τούτων πάλιν 12 , έξετασθεΐσαι ακολούθως ύπό 
μαιών καί ιατρών πρός έξακρίβωσιν τής ύγείας των. 
Μετά μακράν σκέψιν ελαβεν δ ήγεμών έαυτώ μίαν 
τούτων γυναίκα, έτέραν δέπροώρισε τώ  υίώ του. Τό 
έ'θιμον, παραταθέν έπί μακρόν χρόνον, κατέβαλε τη- 
λικαύτας είς τήν καρδίαν τοΰ έθνους ρίζας, ώστε καί 
ό έσχατος τών υπηκόων, ώραίαν έ'χων κόρην, είχεν 
άξιοίσεις νά τήν χαιρετίση ποτέ ήγεμονίδα. Πραγ- 
ματικώς δέ άνέβη έπί τόν θρόνον θυγάτηρ αγρότου, 
ή'τις τέ(ος συνέλεγεν έν τοΐς άγροΐς μύκητας, όπως 
διαθρέψν) τούς συγγενείς αυτής. Συνείθισε δέ εις τήν 
υψηλήν θέσιν άσυγκρίτως εύκολώτερον παρ’ ό'σον θά 
συνείθιζεν εις τ/ιν άντίστροφον θέσιν έκπεσοΰσα ήγε- 
μονίς, διότι έπί τέλους αί θυγατέρες τών πενεστά- 
τω ν άγροτών καί τών βαθυπλούτων βογιάρων ολί
γον διέφερον άλλήλων κατά τήν παιδείαν καί τήν 
αγωγήν. Ή  προτιμηθεϊσα μνηστή αμέσως έτιματο

ώς πρόσωπον ύψηλότατον1 ήτο σύσκηνος καί σύντρο
φος τών θυγατέρων καί τών θηλειών άδελφών τοΰ 
Ήγεμόνος' έπετηρεΐτο ύπό τής μητρός του1 έφόρει 
μικρόν διάδημα ώς αί άλλαι πριγκιπέσσαι* προσηγο- 
ρεύετο Καισαρέβνα, έδέχετο δέ άλληλοδιαδόχως τούς 
εύπατρίδας καί αυλικούς υπαλλήλους, έρχοαένους ι- 
να ασπαθώσι τόν πρό αυτής κείμενον σταυρόν, 6- 
περ έδήλου όρκον πίστεως. Ό κλήρος προσηύχετο 
δημοσία υπέρ τής ευημερίας της, άναφέρων μεγαλο
φώνως ό'περ έκείνη έν τώ  βίω της προσελάμβανε 
νέον δνομα. Είχε δέ ανάγκην τοιούτων προσευνών 
διότι έπικίνδυνος χρόνος τής ύπάρξεώς της ήν πάν
τοτε τό όπωσοΰν μακρόν διάλειμμα μεταξύ τής έκ- 
λογής καί τοΰ γάμου. ίίολλάκ ις άπέθνησκον αί τα 
λαίπωροι μυστηριώδει τ ιν ί τρόπω πρίν τελετΟή τό 
μυστήριον τοΰ γάμου ή πρίν στεφθώσιν αύτοκράτει- 
ραι. Οί Ηγεμόνες τής Μόσχας διεχειρίζοντο τό κρά
τος ώς πατρώον κληροδότημα" υπάλληλοι ησαν ά- 
παντες οί έγγύτεροι καί άπώτεροι συγγενείς των' 
τοΰτο ομως τό σύστημα πολλάκις άνέτρεπεν ή νεό
νυμφος, άτε δή καί αύτή δικαίωμα έ'/ουσα νά άνυ- 
ψώσνι τούς ίδιους συγγενείς' έντεΰθεν έριδες, ζηλο- 
τυπιαι, μίση, έχθραι, συνωμοσίαι καί οί διά δηλη
τηρίου θάνατοι.» (Κλειώ.)

ΣΤΑΤ1ΣΤΙΚΑΙ

Λίαν ενδιαφέρουσα είναι ή Ιξής λεπτομέρεια έπί 
τής αξίας τών έκ Σουδάν εις Κάϊρον κομισθέντων 
καί πωλ,ηθέντων εμπορευμάτων τώ  1 8 7 4 , ήν έκ δη
μοσίου πηγής άρυόμεθα.

Πτερά στρουθοκαμήλου άξιας 2 0 ,6 0 0 ,0 0 0  φράγ. 
Γόμμαι 1 0 ,1 8 4 ,7 6 8  φράγ. Έλεφαντόδοντες 1 ,2 7 0 ,  
32 5 . Δέρματα βιδέλα 3 4 0 ,5 7 5 . Καφές 3 0 2 ,8 1 3 .  
Σέννα 7 0 2 ,0 6 9 . Κηρός Ίσκανδρείας 4 3 ,7 8 1 .  Τα- 
μαρίντη 1 7 ,9 5 5 . Μ αστίχα 1 7 5 6 . Πέπερι έρυθρόν 
14 5 . Είτα δέ. * ■

Δέρματα τίγρεως έκομίσθησαν 4.Πίθηκες 49 . Κρο
κόδειλοι 1 1 0 .  Δέρματα διαφόρων ζώων 13.  Κέρα
τα Ρινόκερω 2 1 0 .  Ώά στρουθοκαμήλου 31 .

Σό ό'λον 3 8 ,8 6 4 ,0 0 0  φρ. άξίας.
Τστέον δέ ό'τι δέν συμπεριελήφθησαν τά  έκ Σου

δάν διά Σουάκιμ καί Μανσούρας κομισθέντα εμπο
ρεύματα, άλλά τά  διά τών Ιναραβανίων άφιχθέντα  
μεθ’ οδοιπορίαν 4 — 5 μηνών. Έκαστος εννοεί ό
ποΐα σπουδαιότερα άποτελέσματα καί οΐα μεγαλη- 
τέρα άνάπτυξις τοΰ εμπορίου ήθελεν έπέλθει έάν 
δ σιδηρόδρομος τοΰ Σουδάν έξετείνετο βαθμηδόν καί 
ολίγον μέχρι τών μεγάλων λιμνών.

(Ά στ. ’Ανατολής.)

ΕΠΗ ΧΡΥΣΑ

ΤΙαρηγοροΰ με τόν λογισμόν δτε δ λ  η 
δλων ήμών, άπό πρώτης γενέσεως μέχρι τε
λευτής ή ζωή άλλο δέν ηναι, πλήν ποτή
ρι ον συγκερασμένον άπό λυπηρά καί χαρ
μόσυνα, καί ή σύγκρασις αυτη είναι εργον 
τής προνοίας, διά νά μην ’άηδιάζωμεν άπό 
τό μέλι τών χαρμόσυνων μηδέ νά άγανα- 
κτώμεν πάλιν άπό τήν πικρίαν τών λυπ η
ρών, άλλά  νά κρατώμεθα πάντοτε είς τό μέ
σον, to όποιον διακρίνει τούς αληθώς άνδρας 
άπό τούς κοινούς ανθρώπους. (Κοραής.)

-—"Εξ τινά μαλακύνουσι τάς σκληρότητας  
τή ς  ζωής ταότης· καλή δίαιτα, άληθής φί
λος, πιστή σύζυγος, υπήκοον τέκνον, φρόνι
μος γλώσσα καί Ιμφρων κεφαλή.

—  Ή  μεγάλη άγάπη έχει γνωρίσματα  
χαρακτηριστικά σημεΐά τινα άμετάβλητα συ- 
νοδεύοντα αύτήν πάντοτε. Γνωστοποιεί δέ 
τήν παρουσίαν της  είς τήν καρδίαν διά τοι
ούτων υπηρεσιών, τοιούτων επιθυμιών καί 
τοιούτων θυσιών, ώστε καί δ μάλλον επιπό
λαιος δύναται νά τήν παρατηρήση.

— "Οστις περιγε?^ά τόν πτωχόν,νειδίζει τόν 
Ποιητήν αύτοΰ· δστις χαίρει είς συμφοράς, 
δέν θέλει μείνει ατιμώρητος.

ΤΑ ΒΑΘΙ1 ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Ά π ό  πολ7νών έτών οί ήμέτεροι σοφοί, λέ
γει ή «Π ατρίς» ιών Παρισίων, έξ ής έρανιζό- 
μεθα τό άρθρον τοΰτρ, άνερευνώσι τά  βάθη 
τών θαλασσών, ιδίως δέ οί κκ, Φίσερ και 
Δελές ένησχολήθησαν περί τήν έξέτασιν  
τών κατά τήν Μεσόγειον καί τόν ’Α τλ α ν 
τικόν ωκεανόν ένδιαιτωμένων ζώων καί φυ
τών, ύποβαλόντες σπουδαίας εκθέσεις είς 
τήν Α καδημ ίαν  τών επιστημών. Ά λ λ ά  δυ
στυχώς οί σοφοί ούτοι δέν ήδυνήθησαν νά 
έπιδιώξωσι τό εργον των δσον ήτο δυνατόν, 
διότι δέν κατώρθωσαν, καί τοΰτο δι’ έλλει- 
ψιν τής προσηκούσης συνδρομής, νά έρευνή- 
σωσι τάς βαθυτέρας ζώνας τής θαλάσσης. 
Οί σοφοί δμως τών άλλω ν έθνών^ καί ιδίως 
οί ’Ά γ γ λ ο ι  καί οί Δανοί,υπήρξαν ευτυχέστε
ροι τών ήμετέρων. Ούτω κα τ ’ επιταγήν τοΰ 
άγγλ ικοΰ ναναρχείου δύο σοφοί ’Ά γ γ λ ο ι  οί 
κκ. Κάρπεντερ καί θόμσον/ έπιβαινοντες τοΰ

άτμοπλοίου Σάϊνιγγ έπεσκέφθησαν κατάτόν  
λυγουστον τοΰ 1 8 6 8  τάς νήσους Φέροαρ, 
τό άποτέλεσμα δέ τών ερευνών αύτών υπήρ
ξε τοσοΰτον εύχάριστον, ώστε τό επόμενον 

j έτος τό ναυαρχεΐον άπέστει?>εν αυθις σοφούς 
πρός τόν αύτόν σκοπόν, γνωστόν δέ δτι τό 
π)\οΐον Κάλλεγγερ ύπό τήν επιστημονικήν δι- 
εύθυσιν τοΰ κ. Οόμσων, εξακολουθεί τόν άπό 
δύο έτών άρξάμενον πλοΰν, διαπλέον τόν 
Ατλαντικόν καί Ειρηνικόν καί συ).λέγον  

πολυτίμους επιστημονικός ειδήσεις. Ό  κ. 
Θόμσων συνέλεξε καί έδημοσίευσε τάς  άπό 
τών έτών 1 8 6 9 — 1 8 7 0  γενομένας έρεύνας 
καί ανακαλύψεις, έξ ών Ειεχύθη νέον φώς πε
ρί τών όρων τής ζωϊκής ύπάρξεώς κατά τά  
μεγάλα  βάθη, περί τή ς  θερμοκρασίας τών 
άνωτέρων καί κατωτέρων θαλασσίων στρω
μάτων, περί τής γεωγραφικής διανεμήσεως 
τών ζώων κτλ . ’Εκ βάθους 1 ,0 0 0 ,  1 ,2 0 0 ,  
1 ,5 0 0  όργυιών άνεσύρθησαν ζώα'διαλάμπον-  
τα διά ποικίλων χρωμάτων, έντεΰθεν δέ κα- 
τεδείχθη δτι ύράρχει ζωή καί είς τά  μέγιστα  
βαθη, καί^ δτι δυνατόν [νά παραχθώσι χρω
ματισμοί καί άνευ τής συμπράξεως τοΰ ή- 
)αακοΰ φωτός· τοΰτο δ’ εξηγείται εύκόλως, 
όίΐόταν λάβη τ ις πρό οφθαλμών δτι τά  ζώα  
ταΰτα  τά διαιτώχενα είς βάθος, μέχρι τοΰ 
οποίου δέν είσδύουσιν αί ήλιακαί άκτΐνες, εί- 
σίν φωσφόρα καί λάμπουσι δι’ ίδιου δλως  
φωτός.

Ό αυτός σοφός θόμσιον, λέγει δτι τό 
πλοΐον έφ’ ου έπέβαινε, διέπλευσεν ύπεράνω 
άληθινοΰ δάσους φυτών, γνωστών ύπό τό ό
νομα παβοναρίων έχόντων μακρόν έρυ- 
θρόχρουν στέλεχος καί χρώμα λαμπρόν, 
δμοιον πρός τήν φλόγα  κυανογόνου αε
ρίου. Τά στελέχη τοΰ θαλασσίου τούτου 
φυτοΰ φθάνουσιν είς μήκος ενός περίπου^μέ- 
τρου, άποτελοΰσι δέ ώς έκ τής  πληθύος καί 
τής ποριπλοκής αύτών λαμπρόν καί φωτει
νόν δάσος, εντός τοΰ όποιου δίαιτώνται διά
φορα οστρακόδερμα έρυθρόχροα, έχοντα όφ- 
θαλμ ούς φωσφορικούς καί διαλάμποντας ώς 
έστι'λβομένος χαλκός. Τό βάθος δθεν τών  
θαλασσών δέν είναι ουτε σκοτεινόν ούτε έρη
μον, ώς ήδύνατο τις εύκόλως νά ύποθέση, 
έχων ύπ’ όψιν τήν ύπό τοΰ βάρους τής  άτμό-  
σφαίρας καί τών άνωτέρων θαλασσίων στρω
μάτων παραγομένην πίεσιν. Τό υδωρ ενεκεν 
τής  πιέσεως, περιέχει ικανήν ποσότητα οξυ
γόνου πρός διατήρησιν τήν ζωής· ό άήρ δια



λυόμενος περιέχει 1 0 ,  5 οξυγόνου, 5 2 ,  6 
άζωτου καί 2 7 ,  9 άνθραχικοΰ όξέως* ή ανα
λογ ία  δέ τοΰ τελευταίου τούτου δύναται νά 
ήναι μεγαλειτέρα, ιδίως δέ είς τό βάθος, ε- 
νεκεν τή ς  εισπνοής καί έκπνοής τών ζώω'ΐ. 
Ή  κατά μέσον όρον βαθύτης τοΰ ώκεανοΰ 
δέν υπερβαίνει τάς 2 ,0 0 0  όργυιάς ήτοι 1 2 ,  
0 0 0  πόδας· εις ελάχιστα δέ μέρη τό βάθος 
φθάνει μέχρι 1 5 — 2 0  χιλ. ποδών. Ή εις τά  
βάθη τής θαλάσσης θερμοκρασία έξαρτάται 
έκ τής  θερμοκρασίας τών ρευμάτων, άλλά  
καί όσηδήποτε καί ά> ή η ψυχρότης, τό ύ- 
δωρ δέν πήγνυτα ι,  τοΰτο δ’ ένεκεν τής πιέ- 
σεως καί τών αλάτων. Ό  άνωτέρω ά γγλο ς  
σοφός άποδεικνύει τέλος ότι έντός τών ση
μερινών θαλασσών εξακολουθεί ό σχηματι
σμός τών κρητικών γαιών μετά τής συγχρό
νου ύπάρξεως τοΰ όργανισμοΰ, ό'περ έστί χα
ρακτηριστικόν τών τριτογενών στρωμάτων.»

(Μέλλον.)

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ

Ό  δρόμος τής σελήνης κατά τόν ήδη 

άρξάμενον μήνα Έ λαφηβολιώνα

Νέα σελήνη 23 Φευρουαρίυυ.
Ές ολων των πλανητών ό μάλλον πλησίον ιραινόμενος 

εις τήν σελήνην κατά τήν νουμηνίαν της είναι 6 'Ερμής, 
άνατέλλων και δυων σχεδόν ταυτοχρόνως με τόν ήλιον. 
’Επειδή δε καί πάντες οι άλλοι πλανήται, Ικτός τϊΰ Διός, 
είναι αστέρες αυγερινοί δια τοΰτο καθ’ δλον τοΰτον τόν 
μηναϊον δρόμον της ή σε)ήνη μόλις τήν δωδεκάτην τοΰ 
μηνός Οά οΟασγ) πλησίον τοΰ Διός καί τάς τελευταίας η
μέρας της πλησίον των πλανητών, ^τοι πλησίον μεν τοΰ 
"Αρεως δα είναι τήν 17 μαρτίου ή. τήν εικοστήν τρίτην 
ημέραν της, τήν εικοστήν πρώτην Ιδίου πλησίον τοΰ Κρό
νου, τήν εικοστήν δευτέραν πλησίον τής Άοβοδίτης καί 
τήν εικοστήν τρίτην πλησίον τοΰ ‘ίίρμοΰ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΏΡΟΣΚΑΙΡΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

Ή  αίφνήδιος έμφάνισις, ή πρόσκαιρος 6- 
ψις καί ή έπακολουθοΰσα άφάνεια αστέρων τι-  
νών έν τώ στερεώματι τοΰ ούρανοΰ ήγειραν 
πο λλάς αμφιβολίας καί παρεκίνησεν είς πολ- 
Λν,ν σκέψιν τους αστρονόμους.

Τ ίς εινα·, ή μάλλον τις δύναται νά ηναι

ή αίτια τοΰ φαινομένου τούτου, τοΰ οποίου 
σήμερον ή ύπαρξις άπεδείχθη ήδη ; Ένταΰθα  
δέν έχομεν λόγον, δέ; έχομεν άπόδειξιν τή ς  
αιτίας, ά λ λ ά  μόνον εικασίας καί ίσως μέ τάς  
εικασίας ταύτας θά μένομεν έπί αιώνας. Έν  
τούτοις άμα σήμερον φαν?] αίφνηδίως νέος 
τις άστήρ, οί αστρονόμοι σπεύδουσι ν’ άνα- 
λύσωσι τό φώς  ̂του διά τοΰ φωτοσκοπίου 
καί έλπίζουσιν οτι διά τούτου Οά κατορθώ- 

I σωσι νά φΟάσωσιν είς συμπερασμούς σπου
δαίους και είς διδόμενα νέα, δι’ ών νά έννοή- 
σωσι τήν φύσιν τών άστέρων τούτων.

Οί κυριώτεροι τών τοιούτων άστέρων, ot- 
τινες αίφνηδίως έφάνησαν καί ακολούθους 
πάλιν  έγένοντο άφαντοι καί έφ’ ών έχομεν 
ακριβείς παρατηρήσεις ή ίστορικάς ειδήσεις 
βεβαίας, είναι οί έξης κατά τήν χρονολογι
κήν τάξιν τή ς  έμφανίσεώς των.

1 Ό  Ά λβουμαζάρ  αναφέρει άστέρα τοιοΰ
τον μέγαν, φανέντα είς τόν άστερισρόν τοΰ 
σκορπίου τόν έννατον αίώνα.

2  Τό 9 4 5 ,  έπί τής βασιλείας Όθωνος τοΰ 
Α'. έφάνη τοιοΰτος άστήρ μεταξύ τών άστε- 
ρισμών τοΰ Κηφέως καί τή ς  Κασσιόπης.

3 Τό 1264· έφάνη πλησίον τής Κασσιόπης 
νέος άστήρ όστις πάλιν  έξέλειπε.

4  Τήν 11  νοεμβρίου <572 ήρχισε νά φαί- 
νηται έν τώ άστερισμώ τή ς  Κασσιόπης λ α μ  ■ 
πρότατος άστήρ τόν όποιον περιέγραψεν ό 
Τύχων Βράχης. Έν αρχή ή λά μ ψ ις  του υ
περέβαλε τήν τοΰ Σειρίου, μετά ενα μήνα  
έγεινεν ώς τήν τοΰ πλανήτου Διός. Τόν φε- 
βρουάριον τοΰ 1 5 7 4  ό άστήρ κατήντησε μι
κρότατος, ήτοι δεκάτου μεγέθους καί τέλος  
τον μάρτιον τοΰ αύτοΰ έτους έγένετο αφα
νής , άφοΰ πρώτον έλαβε χρώμα κίτρινον καί 
ακολούθως έρυθροΰν.

5  Τήν 1 0  όκτωβρίου 1 6 0 4  νέος άστήρ 
ήρχ;σε νά φαινηται εις τόν άστερισμόν του 
’Οφειούχου. Χρΰτον παρετήρησεν ό Κέπλε- 
ρος καί περιέγραψεν αύτόν είς ιδιαιτέραν 
πραγματείαν έπιγραφομένην «περί νέου ά- 
στέρος έν τώ  ποδί τοΰ ’Οφειούχου» καί έκ- 
δοθεΐσαν έν Πράγα τό 16 0 6 .

6 Τό 1 6 7 0  έφάνη ά λλος  άστήρ τοιοΰτος 
είς τόν αστερισμόν τοΰ Κύκνου.

7 Τόν μάϊον τοΰ 1 8 6 6  παρετηρήθη νεο
φανής άστήρ είς τόν αστερισμόν τοΰ Στε
φάνου.

Ό λ α ι  δέ αί τοιαΰται εμφανίσεις, όσαι δη
λαδή καλώς μαρτυροΰνται, άριθμοΰνται μέ-

μεγέθους καί σήμερον εΐναι λαμπρόν όσονχρις ώρας είς είκοσι καί δύο, καί αΰται φαι
νόμενα! άπό τό βόρειον ήμισφαίριον; τή ς  
γ ή ς μ α ς .

Πλήν έκτός τών αίφνηδίως εμφανιζόμενων 
καί πάλιν άφανών γινομένων τοιούτων άστέ
ρων οί άστρονόμοι παρατηροΰσιν ότι καί με
ταξύ τών πάντοτε ορατών ύπάρχουσι π ο λ 
λοί, ών ή λάμψ ις  καί τό χρώμα μεταβάλ
λεσαι.

Ό "ίππαρχος, τό 1 2 0  π. X. αναφέρει ά
στέρα λαμπρότατον, όντα εις τόν έμπρόσθιον 
πόδα τοΰ άστερισμοΰ τοΰ Κριοΰ. Σήμερον 
έκ πάντων τών άστέρων τοΰ μέρους τούτου 
ούδείς υπερβαίνει τό τέταρτον μέγεθος.

Ό  Ερατοσθένης, γράφων τό 2 7 6  π. X. 
λέγει ότι τό λαμπρότατον άστρον τοΰ αστε
ρισμού Σκορπίου είναι τό σημειοΰν τό βόριόν 
του πλευράν. Σήμερον ό είς τό νότιον είναι 
λαμπρότερος, άλλά  ούδείς έχει τήν λαμπρό
τητα  τοΰ Άντάρου.

Προσέτι τό α τής  "Υδρας τό α τοΰ Δρά- 
κοντος, τό β τοΰ Ζυγοΰ καί τό β τή ς  'Ύ
δρας ήσαν άλλοτε  άστέρες πρώτου μεγέθους 
ενώ σήμερον είναι δευτέρου καί τρίτου. Είς 
τούς χρόνους τοΰ Φλαστήδου τό α τής Με
γά λ η ς  ’Ά ρκτου  ήτο μεταξύ τοΰ πρώτου καί 
δευτέρου μεγέθους, σήμερον είναι δευτέρου. 
Ό  Βάϋερ τό 1 6 0 3  κατέτασσε τό β τοΰ Αέ-  
οντος μεταξύ τών άστέρων τόΰ πρώτου με
γέθους, σήμερον εΐναι τοΰ τρίτου.

νΑ λλο ι πάλιν άπ’ έναντίας ηύξησαν κατά  
τήν λαμπρότητα καί τό φαινόμενον μέγεθος. 
Ό τριακοστός τέταρτος λ .  χ. άστήρ τοΰ Α υγ-  
κός καί ό τριακοστός όγδοος τοΰ Περσέως, 
οίτινες ήσαν έκτου μεγέθους, σήμερον είναι 
τετάρτου. Ό Φλαμστήδης συγκαταριθμεί τόν 
τριακοστόν πρώτον άστέρα τοΰ άστερισμοΰ 
Δράκοντος μέ τούς τοΰ εβδόμου μεγέθους, 
ενώ ό "Ερσχελος άπαντίΐί αύτόν τετάρτου. 
Είς τούς χρόνους ^τών πρώτων Καλιφών ό 
παρά τό ζ  τής Μ εγά λ η ς ’ Αρκτου Ά λ κ ό ρ  ό- 
νομαζόμενος άστήρ ήτο τόσον δυσθεώρητος, 
ώστε έκ τούτου έλαβε' τό όνομά του, τό ό
ποιον σημαίνει δοκιμή τής  όράσεως· ενώ σή
μερον είναι τετάρτου μεγέθους.

Τό £ τοΰ Ζυγοΰ εξακολουθεί νά γ ίνητα ι  
άστήρ λαμπρότερος. Τό η τής Νηός ούτε ό 
Πτολεμαίος είδεν (1 37  μ. X.) ούτε ό Βεϋέ- 
ρος (τό 1603)· τό 1 6 8 0  ό Χάλλεϋ τό κατέ- 
γραψεν είς τόν κατάλογον ώς άστέρα τετάρ
του μεγέθους, τόν*18ον αίώνα t ήτο δευτέρου

καί ό Άρκτοΰρος.
Τό 1 6 0 3  ό Βαυέρος, άντικαΟιστών τά  

γράμματα τοΰ άλφαβήτου, δι’ ών οί αρχαίοι 
άστρονόμοι ώνόμαζον τούς αστέρας, κατά  
τήν τάξιν τοΰ φαινομένου μεγέθους βέβαια, 
διά τόν αριθμητικών σημείων, ευρεν ότι οί 
άστέρες οί άποτελοΰντες τόν άστερισμόν 
Βοώτην ειχον τήν τάξιν 1 , 2 ,  3, 4 , 5, σή
μερον ή τάξις  αύτη μετεβλήθ/] είς 1 ,  5* 3,
2 , 4. Ε π ίσης  καί οί άποτελοΰντες τήν Με
γά λ η ν  ’Ά ρ κ το ν  σήμερον εΐναι 1 ,  2 , 3, 5,
6, 7 , 4.

Έ κτός τούτων πολλοί άστέρες πρώην γ ν ω 
στοί σήμερον έγιναν άφαντοι. Τοιοΰ γοι είναι 
ό 9°ί καί όΙΟ»; τοΰ άστερισμοΰ Ταύρου. Ό  
πεντηκοστός πέμπτος τοΰ Ήρακλέους· οΰ- 
τος είχε παρατηρ^Οή ύπό τοΰ Έρσχέλου  
τήν 1 1 .  άπριλίου 1 7 8 2  τήν δέ 2 4  μαρτίου 
8 4  δέν εύρισκετο πλέον· έκτοτε διατελεΐ άφα- 
νής. Προσέτι άστήρ τις πλησίον τοΰ ε τής  
Μικράς ’Ά ρ κ το υ ,  ό 11°c τοΰ Αύκου, άστήρ 
τ ις  τοΰ Ηνιόχου, έξ άστέρες τοΰ νοτίου ’Ιχ
θύος καί άλλοι έγιναν αφανείς.

Τά κατά  τήν μεταβολήν τών χρωμάτων  
εΐναι ούχ ήττον περίεργα· ά λ λ ά  περί τούτου 
γενήσεται λόγος  ακολούθως.

— -----

ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ.

Ό Έ λαφηβολιών ήτο ό εννατος τών ’Α
θηναϊκών μηνών,άντιστοιχών κατά τό π λ α 
στόν μέ τόν καθ’ ημάς μάρτιον καί με τόν 
δωδέκατον ’Ιουδαϊκόν μήνα. Όνομάσθη δέ 
ούτω άπό τής εορτής τών Έ λαφηβολιών, ή- 
τ ις  ήγετο τήν πρώτην.'τούτου τοΰ μηνός.

Τήν δεκάτην αύτοΰ ήρχιζον οί ναΰται νά 
ταξειδεύωσιν^είς τήν [θάλασσαν, ’ τήν όπο ιαν 
άπό τής  άρχής τοΰ χειμώνος μέχρι τή ς  η
μέρας ταύτης ί έΟεώρουν| άπλευστον. Τήν δε 
δωδεκάτην αύτοΰ έτελοΰντο τά  μεγάλα  Διο
νύσια.

Ή σαν  δέ τά μεγάλα  Διονύσια έπισημο- 
τάτη  εορτή τών άρχαίο>ν Ε λ λ ή ν ω ν  πρός τ ι
μήν τοΰ Βάκχου, τοΰ θεοΰ τοΰ οίνου, άγό- 
μενα· τόσον επίσημος μάλ ιστα  ώστε ό·Σου- 
ίδας έν λέξει «Διονύσια» λέγει ότι αύτη έχρη- 
σιμευεν ώς εποχής χρονολογική.· - Οί ιερείς 
τοΰ πολυτίμιομένου θεοΰ Βάκχου ειχον τήν



πρωτοκαθεδρίαν εις τά  θέατρα. Κατά τους 
αρχα ιότατους  χρόνους, δτε τά  ήθη τών Ε λ 
λήνων ησαν  ̂πολύ άπλουστερα ή μετέπειτα, 
η, k£Aer/J εγίνετο δια μιας στάμνου οίνου έ- 
νος κεκοσμημένου τράγου καί κανίστρου σύ
κων Καθόσον όμως τά έτη προύχώρουν καί 
η πολυτελεία εν Ά θή να ις  ηύξανε κατά τοσου- 
™ν κ«ι η /«τά τήν εορτήν ταύτην τελετή  
εγίνετο μεγαλοπρεπεστάτη. Τότε ήρχίσαν 
λα: πολλαι γυνα ίκες νά έ ν δ ύ ω ν τ  α r ώς

-  ά τ  υ ρ α ι, ώς ό II ά ν καί ώς <5 Σ ι λ  η- 
V ο ς καί να φωνάζωσιν :

ΕυοΓ, Σα&οΐ, ΕΰοΓ,Βάκ·/£·

Ω ΙοίκΧει Ίόβακχε, Ίώ  Βάκχε·

Εις τήν πόλιν εγίνετο μεγάλη λιτανεία. Έ- 
πι ^κεφαλής ταύτης  ητο τις φέρων άγγεΐον  
πλήρες ΰοατος· μετά  τούτον ήρχοντο αί έν- 
όοςοταται καί εύγενέσταται παρθένοι τ7,ς 
πολεως, ών ή διαγωγή έλέγετο καθαρά καί

α ι τ ί ε ς  κατά τήν λιτανείαν ταύτην  έλέγον- 
το κ α ν ι φ ρ ο ι ,  διότι δλαι έκράτουν κα
ν ιστρία πληρη σισσάμου, άλατος καί ά λλω ν
το ιουτων συμβολών του Βάκχου. Μετά τάς  
παρθένους ηρχετο ή μεγάλη  ιέρεια του Βάκ
χου, λεγομενη Λικνοφόρος, διότι έ'φερεν έπί

Χε? αλτ;« τγ*  λ « νο ν ,  έν ώ έμπερίεινοντο 
7«  μ ^ τ η ρ ι α  του Οεου. Τήν πομπήν  
ηκολουθουν πλήθη λαοΟ. Μετά τήν λ ιτ α 
νείαν /] πομπήν ταύτην  έγίνοντο άγώνες διά

φοροι καί θεάματα. Έκ τούτων δέ τών θεα
μάτω ν έγεννήθησαν εις τήν  Ε λ λ ά δ α  τά 0  έ- 
α τ ρ α.
. rTr<v τελευταίαν του μηνός τούτου ηγετο
ί\ εορτή των Χελιδονίων, εορτή γινομένη έ-
ςαιρετως έν Ρόδω πρός τιμήν τής Χελιδό-
νος.^Κατά τόν Δείπνο σοφιστήν τότε εψαλλον  
το ασμα

ΗλΟ’ ·ηλΟε χ ελ ιίώ ν , καλάς  

'Ώρας άγουσα κ«ί καλούς ενιαυτούς κ τλ .


