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[Σάββατ. 
Κυρ:ακή 
Δευτέρα 
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Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρατκ. 
Σάββατ. 
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Διυτέρα 
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Ή ήμερα 1 / 6 8 ωρα; 12, ή ν ϋξ 12. 

Γ' των Νηστ. Της Σταυροπρ.Εΰδοκ. όσ. ι 
Ησυχίου χοΰ Συγκλητ. ΕΰΟαλίας μάρτ. | 
Εύτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου < 
Γερασίμου όσιου τον έν Ιορδάνη. < 
Κόνωνος, Αρχελάου, Εύλογίου, Εύλαμπ. | 
Τών έν Άμωρίω 42 μαρτύρων. / 
Βασιλέως επισκόπου Χερσώνος κλπ. / 
Δ' τών Νηστ. Θεοφύλακτου έπισ. \ 
Τών έν Σεβάστεια 40 μαρτύρων. Α 
Κοδράτου μάρτυρος και τών σύν αύτφ. ^ 
Τοϋ Μ. Κανόν. Σωφρονίου άρχιεπ. Ίερ. ( 
Θεοφάνους τοϋ όμολογητοϋ. > 
Τοϋ άκ. ΰμν. Άνακ. λειψ. Νικηφ. ) 
Βενεδίχτου τοϋ όσιου. 
Ε' Νηστειών, "Αγαπίου μ.και σΰναΰτφ.^ 
Σοβίνου, Ιουλιανού και Κωμανοΰ μ. ( 
Αλεξίου τοϋ άνθρωπου τοϋ Θεοϋ. \ 
Κυρίλλου άρχιεπ. Ίερ. τών άγ. Μυρίων ^ 
Χρύσανθου κα'ι Δαρείας μαρτύρων. ^ 
Τών έντϋ, Μον. άγ.Σάββα αφαιρεθέντων 
Τοϋ Λαζάρου. Ιακώβου τοϋ όμολογ. > 
Τών Βαΐων. Βασιλείου Ιερομ. Δρεσίδος ( 
Μ. Δευτέρα Νίκωνος ίερομ. ? 
Μ. Τρίτη. Ζαχαρίου τοΰόσίου. \ 
Μ. Τετάρτη. Ευαγγελισμός της Ύπερ. > 
Μ. Πέμπτη. Ή Σύναξις τοϋ 'Αρχαγ. £ 
Μ. Παρασκεή. Ματρώνης της όσ. \ 
Μ. Σάββατον. Ίλαρίοινος τοϋ Νέου. / 
ΤΟ ΑΠΟΝ ΠΑΣΧΑ. Μάρκου έπ. | 
"Ιωάννου τοϋ συγγραφέως της Κλίμακ. £ 
Ύπατίου Ιερομάρτυρος έπ. Γαγγρών. / 

— 1678 

ΦΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΣΕΛΗΝΗΣ 

2 Μαρτίου Σελήνης τελευταΐον τέ
ταρτον ώρα 9 λ. 45 μ. μ. 

8 » Σελήνης πρώτον τέταρ
τον ώρα 6, λεπτ. 23 π.μ. 

23 « Πανσέληνος ώρα 10. λ. 
2 μ.μ· 

31 » Σελήνης τελευταΐον τέ
ταρτον ώρα 4, λ. 4 μ. μ. 

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΚ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
Κυριακή 1 Μαρτ. Μαρκ. η' 34— 1 
Κυριακή 8 
Κυρίακή 15 
Κυριακή 22 
Κυριακή 29 

» Μαρκ. θ' 17 — 31 ί 
» Μαρκ. ι' 32 — 45 ) 
» Ίωαν. ιβ' 1 — 18 \ 
» Ματθ. κη' 1—20 / 

ΜΕΓΑΛΑ I ΕΟΡΤΑΙ | 

1 Μαρς ίου Τής Σταυροπροσκυνήσεως 
21 
22 
25 
29 

Τοϋ Λαζάρου 
Τών Βαΐων. 
Ό Ευαγγελισμός/ 
Τό "Αγιον Πάσχα. 

\ 

ΝΙΚ. Κ· Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ 
Λιευθυντοϋ τοϋ ιν II. Φαλήρω Ζωολογικού Κήπου 

01 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 0 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΙΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
0 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΓΡΜΗΚΩΝ 

Οί συναιτερισμοί καί 6 κατά κοινωνίας η κοι
νότητας βίος τών ζώων, ώ; έξητάσαμεν τοϋτον 
είς δύο προηγούμενα άρθρα ("Ιδ. Παράρτημα 
Αθηνών τεϋχο; β' και γ ' ) , άπαντώσιν ουχί μό
νον μεταξύ τών τελειότερων ζώων, αλλάκαί με
ταξύ τών ατελέστερων τοιούτων και μάλιστα 
παράτισιν έξ αυτών είς βαθμόν καί τρόπον προ
καλούντα την εκπληξιν και τόν θαυμασμόν 
ημών. 

Ουχί μόνον άπλην συμβίωσιν πλειόνων ατό
μων επί τό αυτό, δπως δια τοϋ μεγαλειτέρου 
αριθμού καί όγκου των δύνανται ταϋτα εύκολώ-
τερον να προμηθεύωνται την τροφην των η νά 
άμύνωνται κατά τών επερχομένων εχθρών, άλλα 
όργάνωσιν κοινωνικην, όργάνωσιν πολιτειακην, 
παρεμφερή καθ' ολην την γραμμην πρός την πο
λιτειακην όργάνωσιν τοϋ πεπολιτισμένου άνθρω
που, άνευρίσκομεν εις τινα τών ατελέστατων 
τούτων ζώων, πρός τά όποϊα ό άνθρωπος μετά 
περιφρονήσεως προσβλέπει και ως ανάξια λόγου 
ποδοπατεί. Ώς παράδειγμα έμφαντικόν εστω-
σκν ημΐν οί μνρμηκες, τών οποίων τόν βίον θά 
έξετάσωμεν έν ολίγοι;. 

Οίμύρμηκες, κατά την έ'κφρασιν πολλών φυ
σιοδιφών, εινε μεταξύ τών Εντόμων δ,τι ό άν
θρωπος μεταξύ τών λοιπών Θηλαστικών. Ή 
σπουδή τών κοινωνιών τών μυρμηκων παρουσί
ασε τοιαύτας περιέργους καί αξίας λόγου σχέσεις, 
ώστε δικαίως έθεωρηθησαν ούτοι ώς κατέχοντες 
την άνωτάτην θέσιν μεταξύ τών Εντόμων, καί 
δη μεταξύ τών Ύμενοπτέρων Εντόμων, τών 
Εντόμων δηλονότι τών εχόντων τέαααρας πτέ-

τους γάμους των αποπιπτουσι και ουτω μενουσι 
καί ούτοι άπτεροι όμοϋ μετά τών πάντοτε άπτέ-
ρων εργατών μυρμηκων. Ώς εκ τούτου βλέπομεν 
συνήθως τάς κοινότητας τών μυρμηκων αποτε
λούμενα; εξ άπτέρων μόνον ατόμων,τά όποια,μη 
δυνάμενα νάΐπτανται είς τόν αέρα,αναγκάζονται 
νά βαδίζωσι καί ν'άναρριχώνται επί τών ανω
μαλιών τοϋ εδάφους η καί επί τών δένδρων. 

Αναμφιβόλως δέ είς την σταθεράν ταύτην 
καί διηνεκή συνάφειαν καί προσκόλλησιν ού
τως ειπείν τών μυρμηκων πρός τό έδαφος, άνα-
πτυχθεϊσαν εξ ανάγκης ώς εκ της απώλειας τών 
πτερύγων των, οφείλεται ή τόσον αξιοσημείωτος 
διανοητική άνάπτυξις αυτών, άναγκαζομένων νά 
έπινοώσι μύριους τρόπους καί μεθόδους, οπως 
ύπερνικώσι τά ποικίλα επί τοϋ εδάφους έπιπρο-
σθοΰντα προσκόμματα κατά τάς έκδρομάς των 
πρός άνεύρεσιν της τροφή; των.Ή μέλισσα, κε-
κεκτημένη τά πτερά αύτη;, κατορθώνει διά της 
ταχεία; πτησεω; νά διασχίζη τόν αέρα καί νά 
μεταβαίνη εύκολώτατα από άνθου; εί; άνθο; 
πρός άνεύρεσιν τοϋ θρεπτικού νέκταρος" ενώ ό 
μύρμηξ πρός άπόκτησιν αύτοϋ οφείλει νά δια-
νύση μακρά; οδού; επί έδάφου; στέρεου καί πλή
ρους λοφίσκων καί υψωμάτων καί ν ' άνέρχηται 
καί κατέρχηται πλειστάκι; επί τών φυτών, υπο
κείμενο; εί; μυρία; προσβολάς καί κινδύνους, 
ού; αγωνίζεται διαρκώ; νά διαφυγή. Συνέπεια 
τοϋ διαρκοϋ; τούτου άγώνο; πρό; τό περιβάλλον 
ύπηρξεν η νευρική ύπερέντασις καί η άνάπτυξις 
τών διανοητικών αύτοϋ δυνάμεων, ώ; καί η τε-
λειοποίησι; τών εταιρικών σχέσεων μεταξύ τών 
διαφόρων ατόμων πρό; έπικράτησιν έν τω άγώνι ρυγας νμενώδεις, ώ; εινε αί μίλιοααι, άί σφή

κες, οι ψήνες κλπ. Καί οί μύρμηκες είνε πράγ-^ περι υπαρςεω; 
ματι Τμενόπτεροι, καθ' όσον καί τούτων οί άρ- ·ή(-
ρενε; καί θηλεις καθ' ώρισμένα; περιόδου; φί- Ό μύρμηξ, ώ; άτομον καθ' εαυτόν θεωρού-
ρουαι τεσσαρχς πτέρυγας· μέ την διαφοράν ότι μενο;, παρουσιάζεται ώς ον πεπροικισμένον διά 
αί πτέρυγες των εινε εφήμεροι, αμέσως δέ μετά μεγάλης νοημοσύνης. 
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^ Ό εγκέφαλος του, λίαν ανεπτυγμένος, θέτει των της ί'ριδος, εις τά όποια άποσυντίδετα 
αυτόν υπεράνω πάντων των λοιπών Εντόμων, αί Οταν Ϊιέλ0γ) διά διάφανους ύαλίνου τριγωνικά 
ίέ έξωτεριχαί έκδηλώσειςτης διανοίαςαύτοϋ ίπ ι - πρίσματος καί τά όποια άποτελοΟσι συνεχή έ-) 
τρεπουσι νά τόν Οεωρήσωμεν άνώ.ερον καί πλεί- χρουν ταινίαν χχτά τήν έξης σειράν των χρ 
στων θηλαστικών ζώων. Την καρατηρουριέν/ίν ριάτων: έρυ&ρόν, πορτοκαλί, κ'ι-ρινον ,πράσίνι 

τρέπει να ταςωμεν αυτού; αμέσως α 
,.αιρΛ|ΛΛτων κπεσειςεν ο άγγλος φυσιοόιφης 

θρωπον, εν πάση· περιπτώσει όμως δφείλοαεν Ι̂ α1)1)θθ1ί, ότι εις τους μύρμηκας είνε αίσ&ηται 
ν ' άναγνωρίσωμεν αύτοϊς μεγάλην νοητικήν δύ- κ α \ αί πέραν τον ίοειδοϋς ακτίνες τον φάσματος-
ναμιν, διά της οποίας καί μόνη; δύνανται να έξη- προσθέτει δέ κκί πολύ ορθώς οτι, καθώς έκαστη 
γηθώσι τα ποικίλα φαινόμενα τοϋ ιδιωτικού, τ ω ν έπτά ορατών ήμϊν άκτίνων αντιπροσωπεύει 
κοινωνικού και Πολιτειακού βίου τών μυρμή- χ,̂ Ο' έαυτην ίδιαίτερον χρώμα, ούτω και αί πέ-
κων. ραν του ίοχροου ακτίνες, άς βλ.εττει ο μύρμη;. 

Άλλα και σωματικώς έφωδιασμένος 6μύρμηξ ττρέττει νά παρέχωσιν αύτώ την έντύπωσιν έτέ-
διά μακρών και ρωμαλέων σκελών και δια ρ - ρου ενός ή πλειόνων διακεκριμένων χρωμάτων, 
ών ισχυρών, ώπλισμένος δια τών οδοντωτών 'τών οποίων ήμεΐ; δέν δυνάμεθα νά έχωμεν ίδέαν 
λαβίδων τών σιαγόνων του και θέρων ώς φοβε- Λ χ \ τά όποια βεβαίως διαφέρουσι τών άλλων 
ρον άμυντικόν όπλον συσκευην ΐογόνον, άντιμε- έπτά γνωστών ήμϊν,όπω; δια τόν όφθαλμόν μας 
τωπίζει τόν αγώνα περί υπάρξεως μεΟ' Ολου διαφέρει το έρυθρόν τοϋ πρασίνου η το πράσινον 
του θάρρους καί της ζέσεως εργάτου καλώς ώ- τοϋ κίτρινου κλπ. 
πλισμένου καί έχοντος π^εποίθησιν εις τάς δυνά- Ό λ ο , _ - ν χ ~ ν ά π λ β , χ ρ ω , Α ά τ ω ν , Τ£ 
μεις του. Ά φ ' έτερου δε εινε ^άπηλλαγμενος έ π Λ α αντ,.}.ααβάνεται ό όφθαλαός'τώ'ν μυ:υ.ή-
τών ερωτικών επιθυμιών καί όρεςεων,αί όποΐαι χ ω ν ε Γ ν ε π λ ο υ σ ι ώ τ ε ρ ο ς του ίδικοϋ μα: κατά 
κατά την έποχήν ΤοΟ οργασμού καταπονοϋσι - γ α ω ς χ α 1 π λ ε ί ο ν α ά π λ 5 χώματα. Άλλά καί 
καί κποχαυνοϋσι τά άτομα. Λ-.οτι ό εργάτης μύρ- 4 λ χ < ) τ ι δ υ νάαεθκ νά συυ.πεοάνωαεν έκ τούτου" 
μη; έχει τά γεννητικά του όργανα ατροφικά καί ζ_, ^ τ { ) λ , υ χ ο ν - , $ ι ά τ ο υ , ' ^ρρΜίκας ε Ι ν , 
ώς έκ τούτου στερείται της ικανότητος τοΰ συ- _ ι 0 κ ν & ; διάφορον τοϋ ίδικοϋ υ.κ:.' άοοϋ ενέχει 
νουσιάζεσΟκι καί γενναν τό έργον της ωοτοκίας χ χ Χ | ν ^ π > β 1 ο ν κ κ _ - Λ / χ ρ ώαατκ . Πρός τούτο!:, 
είνε άνατεΟειμενον εις μιαν ή πλείονας ωοτόκους έ _ ε ι ^ & ς ^ ο [ ^ χρω|ΛατΛβ!Α01 τ ω ν 

μητέρας γονιμοποιουμενας εις ώρισμενην έποχήν £.α(ρο·ρων | ξ ω τ ε „ χ δ ν άντικειαένων'σχεδόν ποτέ 
•διά τίνων αρρένων, καί γεννωσας τά ώά, τών δέν είνε αυτά τα άπλα χρώαατα άλλ' άποτε-
ό-οίων την περαιτέρω φροντίδα πρός έκκόλαψιν, ->Λ^-?Λ £ κ α ; γ , Α κ τ ο ; τούτων, βλέπουν τά διά-
όιατροοην καί άνατροφην τών νεογνών άναλαμ- ^ ^ β „ αντικείμενα ποικιλοτρόπως 
βανουσιν αύτοι οί έργαται η ουδέτεροι μύρμηκες. ^ . / ? ( ύ ? _ χ τ ^ χ £>; £.Λ τ ο 0 τ ο , 0 ύτου η τοιούτου 

"Ψ" συνδυασαοϋ τίνων έκ τών έπτά απλών νρωαά-
Προκείμενου περι τών αισθήσεων τών μυρ- των διά τόν μύρμηκα όμως εις τόν συνόυα-

μηκων καί τών δι' αυτών παραγομένων έντυ- σμόν τών χρωμάτων λαμβάνει μέρος καί ογδοον 
πώσεων, πρέπει νά σημειώσωμέν τινα καί ιδία τοιοϋτον,η ΐ'σως καί έ'ννατον. Συνεπώς εινε πιΟα-
διά την υρααιν. νόν ότι οί χρωματισμοί τών αντικειμένων καί ή 

Οί μύρμηκες διά τών συνθέτων οφθαλμών γενική όψις της φύσεως παρουσιάζονται διάφορα 
των δύνανται νά βλέπωσι τά αντικείμενα έξ έγ- εις τον δφ&αλμόν τον μνρμηκος ή εις ημάς. 
γυτάτη: αποστάσεως καί επί μεγάλης έκτα- Έκ τών λοιπών αισθήσεων τά της ακοής δέν 
σεως. Τό άς/.οπερίεργον όμως της οράσεως τών εινε εισέτι σαφώς έξηκιιβωμένα" όργανον άκου-
μυρμηκων εινε τό έξης : Γνωρίζομεν ότι τό λευ- στι^όν δέν κατώρθωσαν εισέτι ν ' άνεύρωσι μετά 
κόν φώς τοϋ ηλίου δέν εινε άπλοϋν άλλά σύν- βεβαιότητος εις τους μύρμηκα:, άφ' ετέρου όμως 
Οετον έκ τών έπτά λεγομένων απλών χρωμά- εινε γνωστόν οτι εί'δη τινά μυρμηκων κέκτηνται 
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όογανα δονητικά έκπέμποντα προφανώς ήχον 
κ/.ι ότι άλλοι μύρμηκες παράγουσιν ηχον διά 
προστριβής της κοιλίας έπί υποβάθρου τινός· διά 
νά παράγωσι λοιπόν ηχον, σημαίνει ότι ύπάρ-
νει καί ους άκοϋον τοϋτον άλλως δέν δυνάμεθα 
νά παο/.δεχθώμεν οτι ϋλος υ κόσμος εινε μουσι
κός εις γώραν κωφών. 

Της οσφρήσεως η ΰπαρςις εινε άναμοισβητη-
τος. Όμοϋ μετά της άφης παίζει αΰτη τόν 
σπουδαιότερον ρόλον εις τάς ενεργείας τοϋ μύρ-
'Λ/.κο:. άναπληροϊ δέ καί αντικαθιστά την όρα-
ν.ν εις τά έστερημένα οφθαλμών η εν τώ σκό-
τει εργαζόμενα εί'δη. Την ίδραν τη: έχει η 
ϊσφοησις εϊ: τάς κεραίας· μύρμηκες στερηθέντες 
τών σπουδαίων τούτων εξαρτημάτων εινε ανίκα
νοι ν ' άνκκαλύύωσι λέλι κκί έ !ιτατα αυτών 

Γ Ι I ί 
τεθειαενον. 

Ή άφή και ή γε~>σις ύπάρχουσιν επίσης εις 
τους μύρμηκας. Ή πρώτη είνε διανεμημένη έπί 
ολοκλήρου τοϋ σώματος καί ιδίως εις τάς κε-
ρκίκς· η γεΰσις είνε έντετοπιο-μένη εις τό στόμα 
καί τά παρακείμενα μέρη καί ειδικώς εις την 
γλώσσαν. η όποια κατά τόν ΜΟΪΠΟΓΙ καί 
ΙΛΙΓΟ Ι φέρει τάς γευστικά; θηλάς. 

Μετά τά ανωτέρω σύντομα χαρακτηριστικά 
τών μυρμηκων έρχόμεθκ εις την έξέτασιν τοϋ 
κοινωνικοϋ καί πολιτειακοϋ βίου αυτών. Καί 
πρώτον περί τών φωλεών των. 

ΑΙ ΦΠΛΕΑΙ Τ Ω Ν ΜΥΡΜΗΚΩΝ 

Ή προ')τη βάσις τοϋ συνοικισμού καί τοϋ κοι
νωνικού βίου είνε τό οίκημα. Τά οϊκημκτκ τών 
μυρμηκων η, όπως συνήθως τά όνομάζομεν, αί 
φωλεοί, πρέπει νά περιλαμβάνωσι πολλά κκί 
ποικίλα τμημκτκ καί διαμερίσματα : οίκητη-
ρικ διά τους έργάτας. οίκητηρια διά τάς ώοτο'-
κους μητέρας, διαμερίσματα πρός προφύλαξιν 
τών ώων, κοιτώνας διά τά νεογνά, άποθηκας 
τροφίμων, σταύλου: διά τά δουλεύοντα αύτοΐ: 
ετεροειδή ζώκ, προθαλάμους πρός άνάπαυσιν 
κατκ την έκτέλεσιν τών εργασιών των, στοά: 
συγκοινωνίας κλπ. Τό σύνολον όλων τούτων η 
τών μάλλον αναγκαίων αναλόγως τών έςεων 
τών διαφόρων ειδών τών μυρμηκων αποτελεί 
τάς φω?.εάς η τάς πόλεις τών μυρμηκων, όπως 
τίνες κκλοϋσιν αύτάς, τών όποιων διακρίνομεν 
διαφόρους τύπου:. 

1. Ό απλούστατος τύπος είνε αί φωλεκί αί 
κκτκσκευκζόυ.εναι εις τάς ουσικάς σνισαάς τών 
οραχων και το>ν τοίχων, εις τα μεταςυ οιαστη-
ματκ δύο λίθων η μεταξύ λίθων καί τοϋ υπο
κείμενου εδάφους. Οί μύρμηκες διολισθαίνουσιν 
εντός τών φυσικών τούτων ρωγμών καί οπών 

καί χρησιμοποιοϋσι ταύτα; ό; κατοικητήρια, 
άφοϋ προηγουμένως μετκτρέψωσι τάς ανωμα
λίας τών επιφανειών εις θαλάμους καί στοά:. 
Λρκεΐ ν ' άνκστρέψωμεν λίΟον τινά μέγκν εις 

την εξοχήν κκί θκ ευρωμεν ύπ' αυτόν τάς μυρ-
μηκοφω7.εάς μέ τκς νύμφας καί τά ώά των. 

2 . Δευτέρα κατηγορία περιλαμβάνει τάς υπο
γείους φωλεάς. 

Έκλέγουσιν οί μύρμηκες κατκλληλον μκλα-
κόν οπωσδήποτε έ'δαφος, διανοίγουσιν όπάς, 
εισέρχονται εί; τό ^άθοςκαί άνασκάπτουσι χοιλω-
ματα διαφόρου μορφής καί διαστάσεων, καί εις 
διάφορον βάθος, τά όποια συνδέουσι πρός άλ
ληλα διά στοών καί διόδων. Έκ τοϋ στομίου, 
όπερ αποτελεί τήν εί'σοδον, διήκει πολλάκις 
μακρά στοκ μέχρι τη: κυρίας φωλεκ: κκί τοϋτο 
Οπως δυσχεραίνεται ή αιφνίδια εισβολή τών έχ-
θοών. 

Άνα7 .ογοι πρός τάς υπογείους φωλεάς είνε 
καί αί κατασκευκζόμενκι εντός κορμών δένδρων, 
οί όποιοι μένουσιν έρριζωμένοι μετά τήν άπο-
κοπήν τοϋ δένδρου. Έντκϋθα τό υλικό ν , όπερ 
πρόκειται νά έπεξεργκσΟώσιν οί μύρμηκες, είνε 
στερεόν κκί σκληρόν, καί έν τούτοις κατορθω-
νουσιν ούτοι νά δικτρυπώσι τοΰτο υ.ετά μεγί
στη; έπιδεξιότητος κκί νά ό'ιανοίγωσιν εί; το 
έσωτερικόν αύτοϋ κατά πάσκ; τκ; διευθύνσεις 
θκλάμους δικχωριζομένους διά διαφραγμάτων 
διάτρητων συνδεομένων κατά διαστήμκτκ διά 
στυλίσκων. Είνε λοιπόν επιδέξιοι ξυλουργοί 
κατεργαζόμενοι τό ξύλον προς κατασκευήν τών 
φωλεών κκί κν δέν ευρωσιν εις τήν περιοχήν 
των καταλλήλους πρός τοϋτο κορμούς, κατα-
φεύγουσιν εί; τό έδαφος καί άνκλκμβάνουσι τό 
έργον τοϋ ορυκτού ίνα κκτασκευάσωσιν υπο
γείους φωλεάς. 

3 . Ό τρίτος τύπος περιλαμβάνει τά; φω
λεκ;,κΐτινες δύνκντκι νά θειοοηθώσιν αυτόχρημα 
ώς οικοδομήματα, άφοϋ πρό; κατασκευήν αυ
τών χρησιμοποιοϋνται διάφορα υλικά, πηλός, 
άμμος, μικρά χαλίκικ, ξυλάρια, κογχύλια κενά, 
φυλλάρια κλπ. 

Τά οικοδομήματα ταϋτα άνυψοϋνται έπί τοϋ 
εδάφους υπό μορφήν κωνοειδη ώς έπί τό πλεί
στον καί αποτελούνται έκ πολλών δροφωματων 
ύψους 5 — 6 χιλιοστομέτρων έκαστον, υπερκει
μένων έπ ' άλληλα καί χωριζόμενων διά δια
φραγμάτων λεπτότατων. Έάν έξετάσωμεν έν 
έκαστον όρόφωμα, θά ευρωμεν εις αυτό διάφορα 
τεχνικώτατκ κοιλώματα αποτελούντα τάς αί
θουσα; τη; φωλεα;. καί άφ' έτερου μικρούς άν-
τιθαλάμους ώς καί στοάς επιμήκεις χρησιμεύ
ουσας διά τήν συγκοινωνίαν τών διαφόρων δια
μερισμάτων. Οί θόλοι τών μάλλον ευρειών αι
θουσών υποστηρίζονται κατά κανονικά; άποστα-

κ διαν 
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σει; ύπό εγκαρσίων λεπτών τοιχωμάτων ή καί 
ύπό πραγματικών τοξοειδών άντηρίδων. 

Αί σγετικώ; εύρυγωρότεραι αιθουσαι εινε 
πλήρε'; ενηλίκων μυρμηκων. Τάς νύμφα; των 
δμως ευρίσκει τις τοποθετημένα; είς τά ανώ
τερα καί μάλλον προς την έπιφάνειαν της φω-
λεας κείμενα διαμερίσματα, αναλόγως της ε
κάστοτε θερμοκρασίας καί της ώρας της ημέρας" 
διότι ύπό τήν εποψιν ταύτην οί μύρμηκες κέ-
κτηνται μεγάλήν εύαισθησίαν καί φαίνεται δτι 
γνωρίζουσι ποία θερμοκρασία εινε κατάλληλος 
διά την άνάπτυξιν τών μικρών των. 

Κυρίως επιδίδονται μετά ζέσεως είς το έργον 
τϋς κατασκευής της φωλεας έν καιρώ βροχής, 
δτε η γνί είνε μαλακή καί δύνανται ευκόλως νά 
σχνιματίζωσιν έξ αύτη; τούς μικρούς βόλους, οΐ· 
τίνες έπισωρευόμενοι έπ' αλλήλους καί συγκολ-
λώμενοι άποτελοϋσι τά τοιχώματα τών φωλεών. 
Καί άλλοι μεν μύρμηκες μεταχειρίζονται μαλα-
κην γήν πρός κατασκευήν ολοκλήρου τοΰ οικο
δομήματος τί!ς φωλεας των, άλλοι δμως χρησι-
μοποιοϋσιν ώς ειδομεν καί άλλα υλικά καί δη 
πρωτίστως ξυλάρια πρός κατασκευήν τοϋ σκε
λετού, δν πληροϋσιν ακολούθως διά λιθαριών 
καί φύλλων καί ξηρών σπερμάτων καί έπι/ρί-
ουσι διά λεπτοϋ κονιάματος. 

Αί διάφοροι στοαί αί άναχωροΰσαι έκ μιας 
φωλεας, τάς οποίας ενίοτε οί μύρμηκες έπικα-
λύπτουσι διά θόλου, είς τρόπον ώστε ν ' άπο-
τελώσι πραγματικάς σήραγγας, δέν εχουσι πα-
σαι τόν αυτόν προορισμόν. "Αλλοτε άποκαθι-
στώσιν αύται εύκολον την συγκοινωνίαν μεταξύ 
τή; φωλεας καί τών περιοχών, εις άς μεταβαί-
νουσιν οί μύρμηκες πρός άγραν της τροφής 
των, άλλοτε δέ συνδέουσι πρός άλληλα; τάς 
διαφόρους συνοικίας μιας καί της αύτης κοινό
τητος- διότι μία καί ή αύτη κοινότης δύναται 
νά κατοικη είς πλείστας φωλεάς άπομεμονωμέ-
νας μάλλον η ήττον άπ ' αλλήλων. Ουτω π. χ. 
είδη τινά εχουσι 3 — 4 φωλεάς δι' έκάστην κοι
νότητα, άλλα δέ πολύ περισσοτέρας· ό ϋι* 
ΚθΓβ1 εύρε κοινότητα μυρμηκων, ήτις είχε σχη
ματίσει όλόκληρον πόλιν άποτελουμένην έκ 
200 καί πλέον διαφόρων συνοικιών. Μεταξύ 
τών πολυαρίθμων διαμερισμάτων τών πολυμυρ-
μηκων τούτων πόλεων, τινά χρησιμεύουσιν ώ; 
προσωρινοί σταθμοί, εις ούς παρκμένουσιν επί 
τινα χρόνον πρός άνάπαυσιν οί έκ της εργασία; 
επιστρέφοντες η εις αυτήν μεταβαίνοντες κεκο-
πιακότες μύρμηκες. 

Ούτω π. χ. ό ΡοΓθΙ παρετήρησεν δτι οί 
μύρμηκες μιας τοιαύτης πόλεως, μεταβαίνοντες 
ΐνα έκμυζησωσι τάς φυτοφθείρας παρακειμένου 
δένδρου, είχον κατασκευάσει παρά την ρίζαν αύ
τοϋ μεγάλην κοιλότητα, εις τήν οποίαν δ'.έμε-

νον πρός άνάπαυσιν επί τινα λεπτά πρό της α
ναβάσεως εις τό δένδρον, ώ; καί μετά τήν έξ 
αύτοϋ κατάβασιν ΐνα έπιστρέψωσιν είς τήν φω-
λεάν. 

I I 

0 ΙΧΗΜΑΤΙΙΜΟΣ Τ Ο Ν ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΏΝ ΜΥΡΜΗΚΩΝ 
Εντός τών ούτω κατασκευαζόμενων φωλεών 

',ωσιν οι μυρμηκεςκατα κοινότητας. 
Έκαστη κοινότης περιλαμβάνει τριών ειδών 

άτομα : 
Ιον. Τάς ώοτόκους μητέρας, τάς καί βασίλισ

σας καλουμένας, αΐτινες, ώς θά ίδωμεν κατω
τέρω, καθίστανται χήραι τήν αυτήν ήμέραν τών 
γάμων των καί διέρχονται τόν βίον των ουδέν 
άλλο πράττουσαι ή νά γεννώσιν ωά, χωρίς νά 
λαμβάνωσιν ουδέ τήν έλαχίστην φροντίδα περί 
της έκκολάψεως αυτών ή περί της διατροφές καί 
ανατροφής τών έξ αυτών γεννωμένων νεογνών. 

2ον. Τούς ίργάτας γ.νρμηκας, οΐτινες εινε επί
σης θήλεις, άλλ' δμως εχουσι τά γεννητικά αυ
τών όργανα ατροφικά καί ώς έκ τούτου ουδέ
ποτε γεννώσιν ώα" εινε, οπως κοινώς ονομάζον
ται, ουδέτεροι. Ούτοι άναλαμβάνουσι τήν φρον
τίδα της διατροφής καί ά/ατροφή; τών νεογνών, 
διό καί ονομάζονται ώς έκ τούτου καί τροφοί. 

3ον. Τους άρρενας, οΐτινες εμφανίζονται καί 
ζώσιν έπ' ελάχιστον μόνον χρόνον, ΐνα γονιμο-
ποιήσωσι τάς ώοτόκους μητέρας, μεθ' δ άπο-
θνήσκουσιν αμέσως, Ή υπαρξι; αυτών εινε αναγ
καία διά νά εξασφάλιση εις τήν κοινότητα τόν 
πολλαπλασιασμόν της γενεάς· άπαξ εκπληρώ
σαντες τόν προορισμόν των τοϋτον θυσιάζονται 
καί εξαφανίζονται ώς δντα άχρτ,στα εις τό 
έξης. 

Δυνάμεθα λοιπόν νά παραδεγθώμεν δτι έκα
στη κοινότης μυρμηκων αποτελείται κυρίως ίκ 
ϋηλέωΊ ατόμων (τών αρρένων παροδικώς 
μόνον λαμβανόντων μέρος), έκ τών οποίων άλλα 
μέν, έχοντα τελείως ανεπτυγμένα τά γεν
νητικά των όργανα, πρωτοστατοΰσιν είς τ'<ν 
πολλαπλασιασμόν τών ατόμων της κοινότητος, 
άλλα δέ, ενόντα τάς ώοθήκας ατροφικά:, δέν 
ώοτοκοϋσιν, άλλ' άναλαμβάνουσι τό έργον της 
ανατροφές τών νεογνών καί έκτελοϋσι τήν άπαι-
τουμένην ύπηρεσίαν διά τήν συντήρησιν τνϊς 
κοινότητος και τήν προστασίαν της πόλεως των. 

— Έκκόλαψις τών ώων και άνάπτυξις τών 
νεογνών. Παραγωγή τών τριών εϊδών ατόμων. 
Τό ώόν άναπτυσσόμενον παράγει μικράν λευκήν 
σκωληκοειδή κάμπην, στερουμένην οφθαλμών 
καί άκρων, ήτις προτείνει διηνεκώς τό στόμα 
άνοικτόν πρός τάς τροφούς καί λαμβάνει τροφήν 
παρ' αυτών, χάρις εις τήν οποίαν ό σκώληξ με
γαλώνει καί αναπτύσσεται. Μετ' ολίγον πλέκει 
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λευκόν βομβύκιον, (τά βομβύκια ταϋτα καλοϋν-
κοινώς αυγά τών μυρμηκων), καί μετασχη

ματίζεται εντός τοΰ μαλακοΰ τούτου λίκνου είς 
καστανό/ρουν άκίνητον χρυσαλλίδα. Τέλος επέρ
χεται ό χρόνος της έκλεπίσεως της χρυσαλλί-
£ος' αί άγρυπνοι τροφοί διασχίζουσι τά νήματα 
τοϋ λίκνου, διανοίγουσι τά σπάργανα τοϋ έγκε-
κλεισμένου βρέφους,καίμετ'άπείρου τρυφερότητος 
έκτείνουσι τά σκέλη τοϋ μικροΰ,έκτυλίσσουσι τάς 
κεραίας του καί καθιστώσιν ελεύθερον τόν νέον 
πολίτην. Πόσους μόχθους καί πόσας φροντίδας 
δέν έστοίχισεν είς τάς άοκνους τροφούς ή σειρά 
τών μεταμορφώσεων τοϋ ώοϋ άπό της γεννή
σεως του μέχρι της έξ αύτοϋ παραγωγής τοΰ 
νέου συνεταίρου ! Είς έκάστην βροχήν, είς έκά
στην έπέλευσιν ψύχους ή υπερβολικής Οερμότη-
τος έκ τών καυστικών άκτίνων τοΰ ηλίου έπε-
βάλλετοή ανάγκη τνίς μεταφοράς τών ωών, τών 
καμπών 1/. τών χρυσαλλίδων είς θαλάμους μάλ
λον καταλλήλους διά τήν περίπτωσιν.Κατά τήν 
άνατροφήν τοϋ μεταξοσκώληκος προσπαθοϋσι 
νά διατηρώσι τά δωμάτια είς κατάλληλον καί 
σταθεράν θερμοκρασίαν διά τών θερμαστρών ή 
τών θερμοφόρων σωλήνων κλπ. Ένταϋθα οί 
μύρμηκες έπιτυγχάνουσι τό αυτό μεταφέροντες 
εκάστοτε τάς κάμπας ή τάς χρυσαλλίδας είς 
θαλάμους κείμενους βαθύτερων ή -ύψηλότερον 
πρός τήν έπιφάνειαν αναλόγως τών επερχομέ
νων εκάστοτε μεταβολών της θερμοκρασίας τή; 
ατμοσφαίρας. 

Όμικρός μύρμηξ εθίζεται κατόπιν είς τόν βίον 
και τάςέξειςτης κοινότητο;"όδηγούμενο; ύπό τών 
τροφών μανθάνει τά διαμερίσματα καί τούς δι
αδρόμους της φωλεας καί γίνεται καί ούτος ερ
γάτης πρόθυμος διά τήν έργασίαν καί πολίτης 
τέλειος, ό όποιος μετ' ολίγον θ' άναθρέψη έτέραν 
νέαν γενεάν καί θά έργάζηται διά τήν συντήρη
σιν α υ τ ή ; . 

Οί μύρμηκες οί παραγόμενοι έκ τών χρυσαλ
λίδων στεροϋνται συνήθως πτερών εινε οί α
νωτέρω περιγραφέντες ουδέτεροι, οί όποιοι ανα
λόγως της κλίσεως των θά γίνωσιν έργάται ή 
τροφοί. 'Αλλά κατά δεδομένην τινά έποχήν 
τοϋ έ'τους βλέπομεν αίφνης νά έξέρχωνται έ'κ 
τίνων νυμφών καί πτερωτοί μνρμηκες. Έκ τού
των οί μέν μεγαλείτεροι, νονδροειδέστεροι, ούγί 
πολύ ευκίνητοι καί μέ σκοτεινότερον χρωματι-
σμόν, εινε οι ΐ}ήλεις' οί δέ ελαφρότεροι, εύπετέ-
στεροι καί μέ ζωηρότερον χρωματισμόν εινε Ά 
άρρενες. Συνήθως λαμβάνει χώοαν ή έξοδος τών 
πτερωτών τούτων μυρμηκων έκ τών φωλεών 
κατά τινα ήμέραν τή; ανοίξεως, επιφέρει δέ τό 
γεγονός τοΰτο γενικήν άνκστάτωσιν καί έξέ-
γερσιν είς δλον τό πλήθος της κοινότητος- εινε 
οδτως ειπείν ήμέζα εθνικής εορτής ;.αί αγαλλιά

σεων. Περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου καί συνήθως κα
τόπιν καταιγίδος, τά νέφη τών πτερωτών μυρ
μηκων εξέρχονται έξ Ολων τών θυρών τή; φω-
λ Γ α ς καί διασκορπίζονται είς τάς παρακείμενα; 
πεδιάδας επικαλύπτοντα τά γόρτα καί τούς 
μικρούς θάμνους· οί έργάται, άποτελοϋντες νΰν 
τήν έπιμελητείαντών εκδρομών, τάς συνοδεύουσι 
καί δίδουσιν είς αύτάς τοοοήν. 

Αίφνης τινά έκ τών ατόμων άνίπτανται πρός 
τά άνω καί αμέσως δλον τό σμήνος τών πτερω
τών αρρένων καί θηλέων άκολουθοΰσιν ανερχό
μενα πρός τά ΰψη ώς μαΰρα νέφη καπνοϋ. Τήν 
στιγμήν ταύτην έκεΐ είς τούς αέρας τελοϋνται 
οί γάμοι τών διαφόρων ζευγών καί γονιμοποι
ούνται αίθήλειαι, τών ουδετέρων εργατών έπι-
κροτούντων κάτωθεν είς τάς γαμήλιους ταύτας 
τελετάς, τών όποιων τά έ'ξοδα θά πληρώσωσι 
κατόπιν πάλιν οί δυστυχείς έργάται. 

Αμέσως μετά τοϋτο οί ευτυχείς νυμφίοι άφί-
νουσιν εαυτούς νά καταπέσωσιν είς τό έδαφος 
έγγύτερον ή άπώτερον της φωλεας· τότε οί έρ
γάται συλλαμβάνουσι τάς γονιμοποιηθείσας ήδη 
θηλείας, τάς άπβκόπτουσι τά πτερά καί τά: όδη-
γοϋσιν εί: τήν φωλεάν, ένω τούς άρρενας άπω-
θοϋσι καί έκδιώκουσι μακράν ούτοι δέ ανίκα
νοι νά φροντίσωσι διά τήν συντήρησιν των τε-
λευτώσιν οίκτρώς τόν βίον, ακριβώς τήν έπιοϋ-
σαν της άπολαύσεως τών γλυκύτερων στιγμών 
αύτοϋ. 

Αί άποπτερωθεϊσαι θήλ.ειαι, αί καλούμεναι 
ώοτόκοι μητέρες ή και βασίλισσαι4 γίνονται 
γήραι ευθύς μετά τόν γάμον τ ω ν έν τούτοις ό 
σκοπός τοϋ γάμου των έξεπληρώθη, έγονιμοποι-
ήθησαν ήδη καί παραμένουσαι έγκεκλεισμέναι 
είς τήν φωλεάν, έςακολουθοϋσι γεννώσαι καθ' 
δλην τήν διάρκειαν τοϋ βίου των, ήτοι έπί 4-5 
έ'τη ώά, τών οποίων τήν άνάπτυξιν ειδομεν 
ανωτέρω. "Οσαι ές αυτών έτυχε νά πέσωσι μα
κράν καί νάμή συλλεχθώσιν ύπό τών εργατών, 
άποκόπτουσιν αύται μόναι τά πτερά των, 
άνασκάπτουσι τό έδαφος καί κατασκευάζουσιν 
οπωσδήποτε πρόγειρόν τινα μικράν φωλεάν, 
είς τήν οποίαν έγκρυπτόμεναι γεννώσιν ολίγα 
ώά καί τά περιποιοϋνται μόναι των, μέχρις ού 
έξ αυτών έξέλθωσιν έργάται, οί όποιοι άναλαμ-
βάνουσιν ήδη περαιτέρω τό έ'ργον τή; ιδρύσεως 
της νέα; κοινότητος καί τήν συντήρησιν αυτής. 
Καί ιδού κατά ποίον τρόπον γίνεται ό σχημα
τισμός τών κοινοτήτων, καί ό περαιτέρω πολλα
πλασιασμός καί ή συντηρησις αυτών. 

Αί ώοτόκοι μητέρες, είς δλας έν γένει τάς 
φωλεάς τών μυρμηκων, πολυ άπέχουσι τοϋ νά 
εινε βασίλισσαι, ώς τάς όνομάζουσι συνήθως, 
κυβερνώσαι |καί διατάσσουσαι. Είναι μάλλον 
αΐ/μάλωτοι τών εργατών, τάς οποία; ούτοι δι-
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ατηροϋσι καί περιποιούνται,έφ' όσον αύται δύ
νανται νά γεννώσιν ώά, τάς οποίας δμως περι-
φρονοϋσι /.αί άντικαθιστώσιν ευθύς ώς κατα-
στώσιν άγονοι. Έν τοιαύτνι πεοιπτώι στώσιν άγονοι. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
νέαι βασίλισσαι θά προέλθωσιν ες αυτών τού
των τών εργατών, οί όποιοι δι' ιδιαιτέρας δια
τροφής καί περιποιήσεως καμπών τίνων δια-
πλάττουσι ταύτας εις θηλείας ώοτόκους. * 

Εντός της φωλεας επικρατεί ζωηρά κίνησι; 
καί δραστήρια εργασία καθ' όλην τήν καλοκαι-
ρινήν περίοδον. Έγγίζοντος δέ τοϋ χειμώνο; οί 
μύρμηκες αποσύρονται ολίγον κατ' ολίγον είς 
τό έσωτερικόν τών κοιτώνων των, συμμαζεύον
ται καί συσπειροϋνται οί μέν έπί τών δέ, ώστε 
νά σχηματίσωσι μάζας τολυποειδεϊς ζώσας, 
δυναμένας νά άνθέξωσι κατά τοϋ ψύχους καί 
τής υγρασίας τοϋ χειμώνο;. Τά σμήνη ταΰτα 
εχουσι θερμοκρασίαν άνωτέραν της τοϋ περιβάλ
λοντος μέσου, ώς απέδειξαν τά πειράματα τοϋ 
Ι̂ ΟΓοΙ. Εντός τεχνητής μυρμηκοφωλεα; έπι-
κεκαλυμμένη; διά θυρίδος μεταλλικής έθεσεν 
ούτος πεντηκοντάδα μυρμηκων σμικροτάτων καί 
εξέθεσε τήν συσκευήν εί; ψυχρον αέρα θερμοκρ. 
0Ο· παρετήρησε τότε ότι άνωθεν τής μάζης τών 
πεπιεσμένων μυρμηκων έσχΥ,ματίσθη έπί τήι 
εσωτερικής παρειάς τής ύέλου άφθονος δρόσος 
μαρτυρούσα τήν εντός τής φωλεας επικρατού
σαν ύψηλοτέραν θερμοκρασίαν. 

Ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ ψύχους οί αύρμηκε; 
εντός τής φωλεας περιπίπτουσιν είς ληθαργον 
καί ή ζωτικότης αυτών έλαττοϋται* κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ χειμώνο; κατά γενικόν κανόνα 
δέν έχουσιν ανάγκην τροφής. Ό λήθαργος ομως 
ούτος όέν επέρχεται άποτόμως άλλά βαθμηδόν 
καί κατ' ολίγον καί ποικίλλει όχι μόνον είς τά 
διάφορα εί'δη τών μυρμηκων άλλά καί είς τά 
διάφορα άτομα ενός καί τοϋ αύτοϋ είδους· εντός 
μια; καί τής αυτής κοινότητος ευρίσκει τις έρ-
γάτας τινάς διατηροϋντας εισέτι δλην τήν δρα
στικότητα των, ένώ οί σύντροφοι των έ'χουσιν 
ήδη συσσωρευθνί είς συμπαγή σμήνη. 

Ό βίος τών μυρμηκων (έκτος τών αρρένων, 
οΐτινες ζώσιν έπ ' ελάχιστον μόνον χρόνον) δι
αρκεί κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ ίι1ΐ1)1)0θ]ν 
οκτώ ή εννέα έτη. Τών κοινοτήτων δμως ή δι
άρκεια θεωρητικώς εινε ατελεύτητος, καθ' δσον 
όλονέν παράγονται νέαι γενεαί - έν τγί πραγμα-
τικότητι δμως καί αί πόλεις τών μυρμηκων υπό
κεινται μοιραίως είς παρκκμήν καί καταστρο-
φήν. "Οταν δέν έπέρχηται άνκκαίνισις τής κοι
νότητος διά διασταυρώσεων μετ' άλλων κοινο
τήτων, ό πληθυσμός βαθμηδόν έλαττοϋται καί 
καταλήγει έπί τέλους είς τήν καταστροφήν συ

νεπεία τών συνε/ών προσβολών τών φυσικών 
έχΟρών των καί τών καιρικών επιδράσεων. ΊΙ 
καταστροφή δμως αύτη επέρχεται μετά πάρο-
δον λίαν μακροΰ χρόνου. Ό Βθΐ'ίΐΐοΐοί έπί 
25 ολόκληρα έτη παρετήρει φωλεάν τινα μυρ
μηκων καί δμω; έξηκολούθει αύτη διατηρούμενη 
ακμαία καί θάλλουσα. 

Ι Ι Ι 

Ο Β ΙΟΣ ΚΜ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΙ Σ 9Η ΝΙΑΤΑ Τ Ω Ν ΚΟΙΝΟ
ΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΙΥΡΗΙΚΚΩΝ· - ΔΙΑΦΟΡΟΙ Ε Ξ Ε Ι Σ 
ΤΩΝ ΝΙΪΡΝΪΗΚΩΝ· 

Ό μέγας σύνδεσμο:, όστις συνδέει τά άτομα 
μια; κοινότητος είς διηνεκή συμβίωσιν καί συν-
εργασίαν, εινε ή κοινή στορ/ή πάντων τών α
τόμων τή; Κοινότητος πρό: τά; κάμπας. ΙΙαντα 
τά ύπό τής μιας ή τών ολίγων τινών ώοτό-
κων μητέρων γεννώμενα ώά θεωροϋνται άμα τη· 
γεννήσει των χοινόν κτήμα πάντων τών μελών 
τής κοινότητος καί διά τοΰτο οί έργάται σπεύ-
δουσι νά τά περιβάλωσι δι' όλης τής αγάπης 
των καί νά καταβαλωσιν δλας τάς μερίανας 
καί τάς άπαιτουμένας περιποιήσεις διά τήν έκ-
κόλαψιν αυτών, καί τήν άνάπτυξιν τής κάμπης 
καί τή: χρυσαλλίδος. 

Ή κοινή *:ΰτη στοργή ώθεϊ τού; έργάτα; εί; 
άνεύρεσιν τή; τροφή; καί εί; τήν κατασκευήν τών 
φωλεών, καθ' όν τρόπον εί'δομεν ανωτέρω. 

Ή κάμπη έχει ανάγκην Ολως ιδιαιτέρας τρο
φής διά νά μεγαλώση καί μεταμορφωθη, καί 
ιδού αί τροφοί έτοιμοι νά πράξωσι τό παν οποί; 
συλλέξωσι τό πολύτιμον νέκταρ πρό; δ'.ατρο-
φήν αυτών. 

Ή κάμπη έχει ανάγκην θερμοκρασία; στα
θερά; μή επηρεαζόμενη; ύπό τών εξωτερικών 
καιρικών μεταβολών δι' αυτό οί έργάται κα-
τασκευάζουσι πατώματα υπερκείμενα καί εί; 
ταΰτα στοά; καί θαλάμου; καί κρύπτα; καί έν 
γένει δλην τήν πληθύν καί ποικιλίαν τών δια
μερισμάτων τή; φωλεα;, εις τά όποια αναλόγως 
τών μεταβολών τής εξωτερικής θερμοκρασίας 
μεταφέρουσιν εκάστοτε τάς κάμπας,ΐνα εύρωσιν 
αυτόθι τήν άναγκαιοϋσαν αύται; σταθεράν θερ
μοκρασίαν. 

Άλλά καί μετά τήν μεταμόρφωσίν τη; εί ; 
νύμφην ή καμπή έχει ανάγκην τών φροντίδων 
τών τροφών τη;· αύται θά διασχίσωσι τά νή
ματα τοϋ βομβυκίου, και θά έξαγάγωσιν έκ 
τοΰ λίκνου τόν έν αύτώ σχηματισθενα νέον μύρ-
μηκα καί αύται θά μυήσωσιν αυτόν εί; τά μυ
στήρια τή; φωλεα; καί εΐ; τά καθήκοντα, τά 
όποια έ'χει νά εκτέλεση ούτο; ώς νέο; πολίτης 
τοϋ Κράτου;. 

Ώ , έκ τούτου τά είδη εκείνα τών μυρμηκων 
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τών οποίων αί κοινότητες άποτελοϋνται μόνον 
εξ άτόμίον .πολε/ιιστων, άποβαλόντων τήν ικα
νότητα τοϋ άνατρέφειν τά νεογνά, άναζητοϋσι 
καί συλ).αμβάνουσιν αιχμάλωτου;τροφου; έξ άλ
λων ειδών μυρμηκων,τού: οποίου; μεταφέρουσιν 
εί;τά:φο)λεά; των,ΐνκ έπιδαψιλεύσωσιν ούτοι εί: 
τά έκγονά των τά; απαιτούμενα; περιποιήσεις 
διά τήν άνάπτυξιν,τά; οποία: οί πολεμισταί δέν 
εινε εί; Οέσιν νά τοις παράσχωσιν. 

ΤΙ στοργή αύτη τών εργατών πρό; τα; κάμ-
παςείνε ή αιτία τή; συμπαθείας καί αγάπη:.ην 
αισθάνονται ούτοι πρό; παν ον δυνάμενον νά 
προμηΟεύσνι αύτοϊ: προϊόντα χρήσιμα διά τά 
προσφιλή νεογνά των. Ως έκ τούτου βλέπομεν 
τού: μύρμηκα; νά έπιδαψιλεύωσι μυρία; περι
ποιήσεις πρό: τά άτομα τά έκκρίνοντα νέκταρ 
διά τάς κάμπας.ένώ δεικνύουσι τελείαν άδιαφο-
ρίαν πρό; τού; άλλου:άνηλίκου; συντρόφου; των. 
"Εκαστο; ένήλιξ συνήθως οφείλει νά επαρκή αυ
τός διά τον εαυτόν του εί; πάσα: τά; ανάγκα; 
του, σπαν'ιω; δέ δύναται νά έλπίζη εί; τήν 
βοήθειαν καί άρωγήν τών πλησίον του καί φί
λων του. 

Ά φ ' ετέρου ώ: έκ τή; στοργή; ταύτης πρός 
τά νεογνά οί μύρμηκες αισθάνονται μΐσοςάσπον-
δον πρός πάντα τά όντα τά έπιβουλευόμενα τήν 
ζωήν καί ύπαρξιν τών προσφιλών καμπών τό 
μΐσο; τοϋτο επεκτείνεται ϊδίω; εΐ; τά; γειτονι
κά: κοινότητα: μυρμηκων τά: εγκατεστημένα; 
εί; τήν αυτήν περιοχήν. τών οποίων αί έπιδρο-
ααί δύνανται νά έπιοέοωσιν έλάττωσιν ή καί 
στερησιν τών θρεπτικών προμηθειών τών αναγ
καιουσών διά τά μικρά. Ώ ; έκ τούτου λαμβά-
νουσι χώραν άγώνε; έςοντώσεω; μεταξύ διαφό
ρων κοινοτήτων μυρμηκων έστω καί τοϋ αύτοϋ 
εί'δου;.Τό έξή: πείραμα τοϋ Ι^ΙΐΙΛυοΙί εινε λίαν 
περίεργον ύπό τήν έποψιν ταύτην : Έθεσει» εν
τός φιάλη; μύρμηκας έκ τινο; φωλεα; Α καί εν
τός δευτέρα; φωλεα; μύρμηκα; έξ έτερα; φω
λεα; Β καί κλείσα; τά στόμια αμφοτέρων τών 
φιαλών διά μεταλλικοΰ πλέγματος έτοποθετ/,σε 
αυτά; πλησίον τή: φωλεα: Λ. 

Παρετήρησε τότε δτι οί μύρμηκες τή: φω
λεας ταύτη; Α ήρχισαν νά έςέρχωνται καθ'όμά-
δα; καί νά έπισωρεύωνται μέ τάσει; εχθρικά; 
έπί τοΰ μεταλλικοΰ πλέγματο; τή; φιάλη; τή; 
πιρ^ιεχούση; τού; μύρμηκα; τή; φωλεα; Β, ένώ 
ούοεμίαν προσοχήν έδωκαν διά τού; μύρμηκα; 
τή; έτερα: φιάλης. Τό πείραμα τοΰτο μας δει
κνύει άφ' ενός τό μΐσο: κατά τών έχθρων (Β), 
τήν άδιαοοοίανδιά τού: ένκεκλεισυ.ένου; συντοό-
φους των (Α) καί άφ' έτερου τήν ικανότητα ήν 
κέκτηνται οί μύρμηκες μια: καί^τή: αυτή; φω-

01 του: ες έτερα: φωλεα: προερχομένου: εστο) και 
όαοειδεΓς των. 

Τό μίσος τοϋτο τών διαφόρων κοινοτήτων 
προς άλλήλας συνενοϊ καί συ τσωματιόνει τοϋ: 
μύρμηκα: εκάστη; φωλεα; εί; έν όλον άδ·.άσπα-

. ί . . ._. ,! ι 1 Λ . , Λ „ £^ αι Γ-Γ,Ί α, ι.\ ;τον, εί; έν έθνος εδρισκόμενον έν έμπολέμω 
ιατκστάσει, έτοιμον ν ' άγωνισΟη- διά τήν σω
τηρία-/ του από εχθρικών επιδρομών ή διά τήν 
καταστροφήν γειτονικών εθνών εγκατεστημένων 
έν τη αύτη περιοχή καί συνεπώς διεκδικούν των 
τά; αυτά: προμηθείας τών τροφών. 

Αί φωλεαί ώ; έκ τή: κατασκευή: των 
παρέχουσι φυσικά απόλυτον προστασίαν καί πρ 
φύλαςιν άπό επιδρομών καί εισβολών εχθρικών. 
Ώ ; έκ τούτου οί ένοικοι τήν μέν νύκτα καί 
κατά τά: περιόδου: έν γένει τή: αργία: τή; κοι
νότητος κλείουσι καλώς πάσας τά: εισόδου; τής 

δεν 
ο-

ίςω κόσμον, θέτουσι φρουρού;, οϊτινες φυλάτ-
τουσιν άγρύπνω; πάσα: τά; εισόδου;. Έάν λοι
πόν εχθροί επιτεθώ «Π κατά τήςφωλεά;. οί φρου
ροί τό μέν άνθιστάμενοι καί μαχόμενοι κρατε-
τερώ; προσπαθοϋσι ν'άντικρούσωσ·. τόνέχθρόν. 
τό δέ τινές εξ αυτών όρμώντε; βιαίως πρός τά 
έσω καί τύπτοντε; διά τών κεραιών των ζωη-
ρώ; είδοποιοϋσι τού; έγγύ; τών εισόδων συν
τρόφου; των περί τοΰ κινδύνου- ούτοι δέκατα 
τόν αυτόν τρόπον μεταδίδοντε; τήν είδησιν περαι-

σόδου;. οί δέ πεοισσοτεροι καταγίνονται εν τω 

ιον αεληαα ρία τών νεογνών αποτελεί τό κύρι 
πάση; κοινότητος μυρμηκων. 

Ει'δη τινά μυρμηκων δίδουσι τό σημεΐον τοϋ 
κινδύνου όί ' ήχων Ιδιαζόντων, τούς οποίου; 
παράγουσιν είτε δι' ήχογόνου συσκευή; εΓτε 
όιά προστριβή; τοϋ σώματό; των έπί βασεώ; 
τινο; ηχητική;. Τού; ήχου; τούτου; άκούοντε; 
οί εντός τή; φωλεα; σύντροφοι άναγνωρίζουσιν 
ώ; ήχους δηλωτκονς (Α1;Π'ηΐΝΪ<^Ι1ίΐ1β) επερ
χομένου κινδύνου καί λαμβάνουσι τά μέτρα των 
ΐνα άνταπεςέλθωσι κατ' αυτών. 

Μεταναοτεύπεις τών κοινοτήτων. "Οταν μία 
κοινότη; υφίσταται συχνά τά; επιθέσει; άλλων 
γειτονικών, ή όταν λείψη ή τροφή έκ τή; περιο-

λεά.; ν ' άναγνωρίζωσιν άλλήλου;, νά διακρίνωσι χή; τη; ή έπέλθωσι πλήμμυραι. ευρίσκεται εί; 
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ρεύονται καί καλύπτονται διά -χώματος όπως 
καθίστανται άβλαβη. 

Ε ι ς τά; έξεις ταύτας τών μυρμηκων στηρί
ζονται καί αί λεγόι/.εναι κηδεΤαι τών μυ-,μηκων 
Άφοϋ δηλονότι οί μύρμηκες χάριν καθαριότη
τος άπορρίπτουσιν εκτός της φωλεας τά άχρη
στα καί τάς ακαθαρσίας, κατά μείζονα λόγον 
όφείλουσι νά πράξωσι τοϋτο διά τά πτώματκ 
τών αποθνησκόντων συντρόφων των διό πολλοί 
όμοϋ, εννοείται, άποκομίζουσι ταϋτα έκτος της 
φωλεας καί τά μεταφέρουσιν εις τά; ώρισμένας 
θέσεις ένθα καί τάς ακαθαρσίας, συνήθως δέ 
έπικαλύπτουσι ταϋτα καί διά χώματος. Τό τοι-
οΰτον έδωκεν άφορμήν νά γραφώσιν αί φαντα-
στικώτεραι μυθοπλαστίαι περί κανονικών κη
δειών καί περί νεκροταφείων τών αποθνησκόν
των μυρμηκων κτλ. 

Ή νοαηλεία τών μυρμηκων. Μολονότι οί 
μύρμηκες συνήθως δεικνύουσιν άδιαφορίαν πρός 
τούς ενηλίκους συντρόφους των εις πάσας τάς 
άνάγκας των συγκεντροοντε; όλην αυτών τήν 
προσοχήν καί δλας τάς μέριμνας εις τήν διατρο-
φήν καί περιποίησιν τών νεαρών καμπών, έν 
τούτοις έχομεν καί παραδείγματα, καθ'κ ούτοι 
βοηθοϋσιν αλλήλους αμοιβαίως καί νοσηλεύουσι 
καί τούς ασθενείς. Ό Ρ θ Γ β Ι , ί ιΐΐΐώοοίί καί 
λ ν Λ Ν Γ ϊ Ι ί Ι Π Γ ι άναφέρουσι πληθύν τοιούτων γεγο
νότων, καθ' ά μύρμηκες βκρέως πληγωμένοι 
έτυχον περιποιήσεως καί νοσηλείας παρά τών 
συντρόφων των καί έθεραπεύΟησαν. 'Λναφέρο-
μεν τό έξης παράδοξον, Οπερ περιγράφει ό 
\νίΙΚΙΪ1£ΙΙΙΐν ούτος άνευρων μύρμηκα τοϋ είδους 
Κ ο ί Ί Ώ Ϊ ο α 8<ΐΠ<?αϊηθίΐ τελείως παράλυτον συ
νεπεία προσβοληςέχΟρικη; διά μυρμηκικοϋ οξέος, 
μετέφερε καί έθεσεν αυτόν εις τήν φωλεάν της 
κοινότητος του· παρετήρησεν αμέσως ότι πολ

λοί τών συντρόφων του· συνηθροίσθησαν περί αυ
τόν καί άφοϋ δι' επανειλημμένων έπιψαύσεων 
διά τών κεραιών τόν έξήτασκν μετά προσοχής, 
ήρχισαν νά τόν λείγωσι ζωηρώς, νά τόν άναστρέ-
φωσι καί πάλιν νά τόν λείχωσιν έπί πολλήν 
ώραν, μεθ' ό τόν άπέΟηκκν ήσυχον ε ί ; γωνίαν 
τινα. Μετά τινας ώρας έπανηρχισεν ή αύτη θε
ραπεία διά της λείξεω;, μέχρι; ου επετεύχθη 
τέλος τό εύάρεστον αποτέλεσμα νά έπανακτήσν] 
ό ασθενή; εντελώς τήν ύγείαν του. 

Οί αυτοί φυσιοδΐφαι άναφέρουσιν άφ' ετέρου 
πληθύν γεγονότων, καθ' ά οί μύρμηκες διέρχον
ται αδιάφοροι πρό τών πασχόντιον συντρόφων των 
άφινοντες αυτούς εις τήν τύχην των. 

Αι ουνελεύοεις τών μυρμήκοη. Κατά τάς πε-
ριγραφάς τών σπουόασάντων λεπτομερώς τάς 
έξεις τών μυρμηκων, πολλάκις παρετηρήθη ότι 
ούτοι, ένώ ασχολούνται εις τά συνήθη έργα 
των, αίφνης έν πλήρει ήμερα διακόπτουσι τήν 
έργασίαν των καί συναΟρ,οιζόμενοι εις εύρύχωρόν 
τινα αίθουσαν τη; φιολεα; σχηματίζουσιν εύρύν 
κύκλον καί παραμένουσιν ακίνητοι, έχοντες τάς 
κεφάλας έστρκμμένκς πρός άλλήλκς κκί μόνον 
τά; κεραίας καί τά; κοιλίας μετακινοϋσιν ελα
φρώς οιονεί συνεννοούμενοι καί συζητοϋντες. Εις 
τήν άξιοπερίεργον ταύτην Οέσιν δύνανται νά 
παραμείνωσιν οί μύρμηκες έπί ώρας ή καί ημέ
ρας ολόκληρους, ώ; παρετήρησεν ό Ρ ΐ β ΐ ά θ 
(1901)άπαξείς τό είδος 8 ΐ 6 η α ι η π ι α ΓιιΙνιιΐΏ. 
Ποίον τό αίτιον τό παρακινοϋν τούς μύρμηκα; 
εις τήν συγκρότησιν τών συνελεύσεων τούτων 
καί ποίον σκοπόν προτίθενται αύται, περί αυ
τών ουδέν ήδυνήθησαν εισέτι ν ' άποφανΟώσιν οί 
επιστήμονες. 

["Επεται συν?χειαι] 
ΝΙΚ· Κ- ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

Α Ρ Ι Σ Τ - Ν· Π Ε Τ Σ Α Λ Η 

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ · Ο Δ Υ Ν Η 
Τί είνε ή φνοική οδύνη ;—Διάφοροι όριομοΐ.—"Οφείλεται 

α,νι?ι είς ειδικά νεϋρ% ή εις τά κοινά ;—'Επιχειρή
ματα κατά και νπέρ.—Βρ'χδύτης της διαδόσεως τών 
οδννηριον συναισθημάτων.—Ποϋ οφείλεται ή όδννη. 
—'// περί δηλητηριώδους φύσεως Οεο>ρία—"Όρ
γανα άναίαθητα, καθιστάμενα ευαίσθητα.— Λρασις 
τοϋ εγκεφάλου κατά τήν όδννην.—' Επίδρασις τών 
ονγκινήοειον.—Πώς *-ι χειρουργοί καθιστών τάς εγ
χειρήσεις ανώδυνους.— Πώς ή οδύνη δύναται ι·α άπα-
τήσι/. — Πλάνη περί της έδρας της οδύνης.—Αντί
κτυποι τών βλ.αβών ές~ αποστάσεως. —'// όδύ·νη δεν 
είνε ανάλογος πρός τήν σοβαρότητα τοϋ πάθους.—7ο 
ουσιώδες είνε νά γνωρίζω τις νάτήνέίηγήοη.— Ή εξα-
φάνιαις της οδύνης δεν εινε πάντοτε καλός οιωνός.— 

'// πρός τήν όδύνην ευαισθησία διαφέρει κατ' α Γ Ο -
μον, ήΧικίαν, φνλήν, φΰλον ;—Μείζων αντοχής Ί} 
ελάσσων ευαισθησία ;—Χρησιμότης της οδύνης. —' Η 
οδύνη, ώς φάρμακον. — 'Η οδύνη εργάτις της αν
θρωπινής προόδου.—Ανωτέρα χρησιμότης αυτής.— 
ΓενικαΊ παρατηρήσεις:—Έγκώμιον τής οδύνης. 

Πολλο ί έδ.Οη-αν δρυμοί χερί ΐδύνης. Δυσάρε
στος χίνησις, ελεγεν !) Κ ικερω· - β ' ΐΟησί ί , ήν προ
τ ίμα τ ις νά μή δοκιμάτη, Χ β ' ά τινα άλλον ' ί υ ϊ ί ί -
ρητος &:ί·(εοζ'.ς τής βλϊβείσης εύίΐ-ΟΓ,σίβς, προτεί
νε! τρίτος τις" ασυνήθης έμιάνι ι ις τής εύαϋΟητίας 
εγραιεν ό Γχ,ενώ δέ Μοοσσϋ (Οικ : ι ι ι·αα ιΐο Μ ι ι ^ ν ) 

— 1687 — 

μύρμηκε; έ'χοντε; μεγαλειτέρας κεφάλας καί τάς 
σιαγόνας μακράς, ισχυρά; καί έν εΓδει λαβίδων. 
Τά άτομα ταϋτα ώνομάσθησαν «αξιωματικοί», 
πκρκδέχοντκι δέ τίνες οτι όντως έπέχουσι ταϋτα 
Οέσίν αξιωματικών ή υπαξιωματικών έν τω 
στρατώ τών μυρμηκων, κκνονίζοντες τήν πο-
ρείαν καί τάς ενεργείας έν γένει τοΰ ύπ' αυτούς 
τάγματος. 

Ή κα&( ριότης τών μυρμηκων. Ο ί μύρμηκες 
είνε £ωα εκτάκτως κα&αρά καί καταβάλλουσι 
πολλήν προσοχήν εις τό νά καθαρίζωσιν όλό-
κληρον μέν τήν έπιφάνειαν τοϋ σώματος, ιδίως 
δέ τάς κεραίας, τάς άπτικάς σμήριγγας, τάς ρι-
νικάς κόγχαςκλπ. Καθ' όσον διά τών οργάνων 
τούτων διενεργείται ή αμοιβαία άναγνώρισις τών 
μυρμηκων καί ή διάκρισις φίλων άπό εχθρών, 
ώς καίαί άμοιβαΐαι συνεννοήσεις τών μελών έκα
στης κοινότητος* ό καθαοισμός λοιπόν τών ορ
γάνων τούτων επιβάλλεται χάριν της κανονική; 
λειτουργίας των, ήτις είνε απαραίτητος διά τήν 
ύπαρξιν τοϋ κοινωνικοϋ βίου. 

Προς καθαρισμόν τών κεραιών, αΐτινες είνε 
σπουδαιότατον όργανον διά τάς πρός άλληλα 
συνεννοήσεις τών ατόμων έκαστης κοινότητος, 
υπάρχει ιδία συσκευή εις τά σκέλη, ήτις απο
τελείται έκ δύο ψηκτρών απέναντι αλλήλων 
κειμένων, μεταξύ τών οποίων φέρεται και προ-
στρίβεται έκαστη κεραία καί ούτως αφαιρείται 
άπ' αυτών καί τό ελάχιστον μόριον κόνεως. Τα 
λοιπά μέρη τοϋ σώματος άποκαθαίρουσι κάμ-
πτοντες διαφοροτρόπως τό σώμα καί λείχοντες 
διά τοΰ στόματος ή προστρίβοντες διά τών σκε-
λώνκαί Οπου τέλος είνε αδύνατον έπικαλοΰνται 
τήν βοήθειαν τών άλλων. 

Ιδιαιτέρα καταβάλλεται φροντίς εις τόν κα
θαρισμόν τών ώοτόκων μητέρων, τάς όποιας 
έπιτελεϊον όλον εργατών περιτριγυρίζει καθ' 
έκάστην καί βοηθεϊ αύτάς κατά τήν έκτέλεσιν 
της τουαλέτας· των. 

Ό καθαρισμός δέν περιορίζεται μόνον εις τά 
ηύςημένα άτομα- επιμελώς καί τακτικώς καθα-
ρίζουσιν οί έργάται καί πάσας τάς κάμπας καί 
αυτά έτι τά ώά άπό της κόνεως. 

Ουχί όλιγωτέραν φροντίδα κκτκβάλλουσιν εί; 
τόν καθαρισμόν της φωλεας των. Παν ό,τι πε-
ριττόν καί άχρηστον είσέδυσεν ή ύπελείφθη έξ 
άλλης χρήσεως, όλα τά άχρηστα υπολείμματα 
τών τροφών, τά κελύφη τών νυμφών, μεταφέ
ρονται αύθωρεί έκτος της φωλεας καί εις άρκε-
τήν άπ' αύτης άπόστασιν έάν δέ τίνα είνε 
ύπεράγαν ογκώδη καί βαρέα διά τάς δυνάμεις 
τών μυρμηκων, ταϋτα άπωθοΰνται πρός τά 
απώτατα μέρη της φωλεας καί έκεΐ έπισω-

τήν ανάγκην νά μετανάστευση) εκείθεν εις νεαν 
περιοχήν καί νά ίδρύση|νέαν κατοικίαν άποκομί-
ζουσχ αύτόσε καί πκσκν τήν γονήν τη:, ώά, 
κάμπας. νύμφας. ώ ; και τά; ώοτόκους μητέρα.; 
κκί τάς ζωοτροφίας. Ή μετανάστευο-ις γίνεται 
κατά τά; παρατηρήσει; τών ΙΙα1)ΟΓ, ΡθΓθ1 καί 
\ ν α 8 Π 1 ί ΐ η η ώς έξης: Κκτ' αρχάς εις ή πλείο
νες μύρμηκες εξέρχονται εις περιοδείαν καί άνα-
ζητοϋσι κκτάλληλον θέσιν διά νέκν φωλεάν ευ
θύς δ' ώς εύρωσι τοικύτην, επανέρχονται εις 
τήν φωλεάν κκί φορτωνόμενοι ένα σύντροφον τόν 
μεταφέρουσι καί τόν έγκαθιστώσιν εις τήν νέαν 
κατοικίαν κκί έξακολουθοϋσιν ούτως, ενώ συγ
χρόνως άρχίζουσι νά λαμβανωσι μέρος εις τήν 
μεταφοράν καί νέοι μύρμηκες κκί ούτως ολίγον 
κατ' ολίγον μεταφέρονται ολοι.Οί βαθμηδόν έγ-
καθιστάμενοι εις τήν νέαν κατοικίαν δέν μένου-
σιν αργοί, άλλ' εργάζονται πρός κατασκευήν 
ένταΰθα της φωλεας μεθ' όλων τών διαμερισμά
των της, μετά τήν άποπεράτωσιν της όποιας 
Ολοι όμοϋ μεταφέρουσι.καί τά ώά, τάς κάμπας, 
τάς νύμφας, τάς ζωοτροφίας κλπ - κκί ούτως έγ-
κκΟιδρύεται ή κοινότης εις τήν νέαν κατοικίαν. 

Εί'δη τινά μυρμηκων συνειΟίζουσι νά μετανα-
στεύωσι περιοδικώς δις τοϋ έτους καί νά εγκα
θίστανται τόν μέν χειμώνα εί ς άλλην φωλεάν, 
τό δέ θέρος εις άλλην, έκαστη τών οποίων είνε 
μάλλον κατάλληλος διά τήν άντίστοιχον έποχήν 
τοΰ έτους είτε υπό έποψιν θερμοκρασίας είτε 
ύπό έποψιν παροχής τροφίμων. 

Υπάρχει καί τάξις μυρμηκων, οΐτινες δέν έ-
χουσι μόνιμον κατοικίαν, άλλά διάγουσι βίον 
νομαδικόν. Απαράλλακτα Οπως οί Αθίγγα
νοι παρ'ήμϊν,δέν έχουσικαί ούτοι ούτε πατρίδα 
ούτε κατοικίαν σταθεράν, άλλά διηνεκώς ευρί
σκονται έν μεταναστεύσει μεταβαίνοντες άπό 
τόπου εις τόπον καί διαμένοντες έν έκαστη· πε
ριοχή έφ' όσον εΰρίσκουσιν έν αυτί] τρόφιμα έν 
αφθονία. Ώς έκ τοΰ τοιούτου τρόπου τοϋ βίου 
των δέν κατασκευάζουσιν αί άθιγγανικαί αύται 
κοινότητες μυρμή ιων σταθεράς καί κανονικάς 
φωλεας, άλλά χρησιμοποιοϋσιν εκάστοτε φυσικά · 
κοιλώματα δένδρων ή ρωγμάς λίθων ώς προ-
φυλακτικήν στέγην κατά τήν βραχυχρόνιον δι-
αμονήν των έν τί | περιοχ·/) έκείννι. 

Ε ι ς τάς νομαδικάς ταύτας κοινότητας βλέπει 
τις συχνά ν ' αποσπώνται τάγματα, τά όποια 
νά έπιχειρώσιν έκδρομάς μακρυνοτέρας πρός 
ευρεσιν τροφίμων. Τά τάγματα ταϋτα βαδίζου-
σιν έν στρατιωτικΐ) παρατάξει άλλοτε μέν κατά 
φάλαγγας στενάς καί συμπεπυκνωμένας. άλ
λοτε δέ κατ' ακανόνιστους οπωσδήποτε ομά
δας. Παραπλεύρως εκάστης φάλαγγος κκί εις 
κανονικάς οπωσδήποτε αποστάσεις βαδίζουσι 
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λέςις, διεκήρυττον οί Στωικοί, όταν δέν είχον, θ3τ* 
όδονταλγίαν,ούτε ίσχι/αλγίαν,οδτε πολλά άλλα πράγ
ματα" όχληρόν συγκεχυμένον συναίσθημα, προερ-
χόμενον βφ' οιανδήποτε βλάβην τών νεύρων, έλε 
γεν ό Σωβάζ" αίσθημα άφικόμενον εις το ακρότα-
τον οριον" συναίσθημα δυσφόρητον,προαγγελλον τον 
κίνδυνον καταστροφής τοϋ οργάνου η τοΰ άτίμςυ, 
ειπεν ό Λουκάς Σαμπιοννιέρ !ν τινι έργω, περιέχοντι 
πολλά χαλά πράγματα. 

Ε ί ς όλα ταΰτα, συμπεριλαμβανομένης χαί τής 
λέξεως τών Στωικών, ενυπάρχει μέρος τ·. αλη
θείας -άλλά, συνηΟέστερον έν τούτοις, ορίζουν τήν οδύνη ν, λέγοντες ότι πονεΐ, όπερ εινε αληθές, αλλ' 
ανεπαρκές. "Ισως, άλλως, δύναται τ'.ς νά σκεφΟή, 
άν εινε χρήσιμον νά όρίση τ ις τήν όδύνην. Έκαστος 
τήν γ/ωρίζε:, πάς τις τήν έδοκίμασεν. Ε ινε γνω
στόν περί τίνος πρόκειται" άς μή έπιμένωμεν, μή 
|·/οντές τι χάλλιον νά προτείνωμεν. 

"Οπως 5 ορισμός, ούτω και ή φύσις τής οδύνης, 
αμφισβητείται. 

Φαίνεται Οτι ή ίδύνη εινε το αποτέλεσμα ισχυ
ρού ερεθισμού τών νεύρων γενικώς, χαί ούχ! ώρι-
σμένων τίνων, ειδικών νεύρων, μερικώς. Τοϋτο 
τουλάχιστον εξάγεται έχ διαφόρων πείίαματισμών, 
οφειλομένων είς τόν Κάρολον Ρισέ (Β ίοΗβ ί ) , οστι: 
επίσης ειδικώς έμελέτησε τν;ν όδύνην. Δι' έλαιιροϋ 
ηλεκτρικού" ερεθισμού ούτε αίσθημα τι, ούτε ίδύνη 
γεννάται.Αυξήσατε τήν εντασιν τοϋ ρεύματος, όπερ 
οόδόλω; αλλοιοΐ τήν φύσιν του, και παράγεται συ
ναίσθημα άνευ οδύνης. Αυξήσατε άκίμη χαι ή 
οδύνη παρουσιάζεται, καταπνίγουσα διά τ ή : εντά
σεως της τ : καΟαρόν χαί απλούν συναίσθημα. 

Τοϋτ' αυτό συμβαίνει, άν μ.εταχειρισθώμεν μη-
χανικόν τινα έρεΟισμόν. Έλαφρόν τι βάρος ούτε 
κάν Οά γίνη αίσΟητόν'— βαρύτερον, θά γίνη αίσθη-
τόν.—"Ετι βαρύτερον, προκαλεί, ού μόνον συναί
σθημα, άλλά και όδύνην. 

Αντικαταστήσατε τ ι μηχανικ-ν έρεθιστικόν διά 
τίνος Οερμοϋ ερεθιστικού, χλιαρού ύδατος, Οείμοϋ, 
θερμότατου : έχετε τήν αυτήν δ'.αδοχήν φαινομένων. 
Φαίνεται λοιπόν, ότι τ: συναίσθημα χαί ή οδύνη 
συνοδεύονται ύπό μιας και τής αύτη: τροποποιήσεως 
τής καταστάσεως τοΰ νεύρου- άλλ' έν τή περιπτώ
σει ταύτη τή; οδύνης ή τροποποίησις εινε βαθύ
τερα. Έκ τούτου ή γνώμη Οτι ή οδύνη προέρχεται 
έξ ύπερβάλλοντο: ερεθισμού. Πειναν άνευ υπερβο
λής, εινε αίσθημα ασθενές και εύχάριστον- πάσχειν 
έκ πείνας, ήτοι πειναν υπερβολικά, εινε όδυνηρότα-
τον. Το ίδιον και διά τήν δίψαν. Έλαφρόν γαργά-
λισμα εινε άποδεκτόν : μία φαγούρα δύνται νά εινε 
ανυπόφορος" ή έντύπωσις ενός άντισπαστικοϋ εινε 
ευχάριστος εϊ; κάποιαν στιγμήν, ταχέως έν τούτοις 
παρερχομένη διά νά καταλάίη τήν θέσιν της συ
ναίσθημα πολύ δυσάρεστον. Έν τούτοις τό αυτό συ
ναίσθημα εινε, άλλά διαφόρων βαθμών. Επίσης είς 
τό πεδίον τών πίθων, έπιΟυμεΐν εινε εύχάρι:τον, 
άλλ' εινε πικρόν τό έπιΟυμεΐν πο)-ύ. 

Έν τούτοις ύπάρχουσι καί τά υπέρ διά τήν ύπό-
θεσιν τών ειδικών νεύρων. Κάλοι φυσιολίγοι άποδε-
•/ονταιτήν υπαρξίν των. Παρατηροϋσιν ότι, κατά 

προχείρους εξερευνήσεις, παν νεΰρον, οίος δήποτε 
και άν εινε ό έπ'αύτοϋ ασκούμενος ερεθισμός, Ιν καί 
τ: αυτό συναίσθημα προκαλεί, όπερ εξαρτάται έκ 
τοϋ κέντρου, όπου καταλήγει. 

Όπως και αν έρεΟίση τι; τό όπτικόν ή τί ακου
στικών νεϋρον, πάντοτε ΟάπαραχΟώσι συναισθήματα 
φωτεινά ή ακουστικά. Επειδή τό άπτεσΟαι δέν εινε 
τόυνηρΐν, άν τις δοκιμάζη όδύνην, Οά είπή ότι ύπάρ-
χουσιν ειδικά νεϋρα δι' αυτήν.Ιδού διά τήν Οεωρίαν. 
Έν τή πρακτική αποδεικνύουν ότι υπάρχουν είς τό 
δέρμα πολλά σημεΤα άτινα δύναται τις νά βλάψη, 
χωρίς νά προκαλέση όδύνην. Εινε μόνον λυπηρόν 
Οτι τά τυχαία συμβάντα άποφεύγουσι μετά προσο
χής τα σημεία ταΰτα. Έκ τοΰ εναντίου, ύπάρχουσι 
σημεία επώδυνα, Οπως ύπάρχουσι και σημεία θερμά, 
ευαίσθητα ει: τό 'ύΰχο: και είς τήν Οειμίτητα, 
άλλά προστίθησιν ό ΟοΙϋβοΙιοϊιΙοΓ, όστις τά κατέ-
δειξεν, εινε δύσκολον νά προσδιορίσωμεν περισσό
τερα. 

ΓΙ παθολογία επίσης παρέχει επιχειρήματα. Πα
ρατηρεί ότι υπάρχουν άτομα άπολέσαντα μίαν τών 
δύο αισθήσεων, ττ,ν άπτικήν ή τήν όδυνηράν, και νά 
δ·ατηοοΰν τήν έτέραν. Καί οί ανατόμοι παρατηρούν 
ότι νεϋτά τινα στερούμενα τής απτικής αίσθήτεως, 
έχουν άξιοπαρατήρητον Ικανότητα εις τό νά αισθά
νονται τήν όδύνην. 

Έν τέλει, τό ζήτημα εινε περιπεπλεγμένων. 
Δέν δύναται τις ακόμη νά το θεώρηση λελυμένον* 
υπάρχουν αξιόλογα επιχειρήματα καί υπέρ χαί 
χατά τών ειδικών νεύρων. 

Περίεργον φαινόμενον, τό όποιον επεκαλέσΟησαν 
ώς επιχείρημα και τά δύο στρατόπεδα, εινε ή πα
ρατηρούμενη βραδύτης περί τήν διάδοσιν τών οδυ
νηρών συναισθημάτων. Ταΰτα έκδηλοϋνται βραδύ-
τερον τών άπτιχών- τοϋτο εινε πολύ γνωστόν. ΙΙοΰ 
οφείλεται τό φαινόμενον τοΰτο; "Οτι τά ειδικά 
νεϋρα παρουσιάζουν τάχα μικρετεραν διαδοτικότητα 
ή Οτι ή συναίσθησις τή; οδύνης Οά γίνεται είς άλλο 
μέρος τοϋ εγκεφάλου, τοϋΟ' Οπερ ήθελε μηκύνει τό 
διάστημα : "Οτι τά ειδικά νεϋρα είσίν ήττον ευερέ
θιστα : ουδείς γνωρίζει" άλλά τό γεγονός εινε, ότι 
ή οδύνη εινε βραδύτερα τής άπτική; αίσΟήσεως 
Πόσοι δέν τό έδοκίμασαν, οϊτινες έν πολεμώ π. χ. 
κατ' αρχάς δέν ήσθάνΟί,σαν είμή αΐσθησίν τινα α
φής, βραδύτερον δέ τήν όδύνην ; 

Ή αιτία τή: οδύνης παρέσχε και αύτη πολλάς 
αμφισβητήσεις. Εινε ποικίλη. Είς φλέγμονα π. χ. 
δύναται νά ύπάρχη μία συμπίεσι; έκ τών νεύρων τών 
καταλήξεων τοϋ έξοιδήματος τών ιστών- άλλ' επί
σης δύναται νάύπάρχη χημική τις έπίδρασι:. Ή Δις 
Ίοτεύκο αποδεχόμενη τήν Οεωρίαν τοΰ Μας φόν 
Φράύ' περί ειδικών νεύρων, υποθέτει ότι α'ι καταλή
ξεις τών νεύρων τούτων έξερεΟίζονται κυρίως άπό 
τοξίνας, δηλητήρια.άλγογόνου; ύλας'είνε και τοϋτο 
τρόπος τοΰ βλέπειν ύποστηρικτάς. 'Αλλ έπρεπε νά 
έξηγηθή,διατί αί άλγογίνοι αύται ούσίαι διαμένουσιν 
έντετοπισμεναι και δεν διαχύνονται είς τό αίμα- I-
πρεπεν επίσης νά άποδειχΟή, πώς τά αναλυτικά έπ-
ενεργοϋσιν έπί τών ουσιών τούτων. 

Φαίνεται δέ παράδοξον ότι τοξΐνα: δύνανται νά 
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άναπτυχΟώσι τόσον ταχέως, μόλις έπέπεσε τό ξύ-
λον ή ή μάχαιρα. Έπί τέλους έδει νά άπομονω-
Οώσιν αί άλγογόνοι αύται ούσίαι" οϋχ ήττον Ομως ή 
θεωρία εινε ευφυής. Υπάρχουν περιστάσεις, καθ' 
ας φαίνεται εφαρμοζόμενη όλως αυτη: ιδιαιτέρως αί 
περιστάσεις τοΰ άλγους έχ φλογώσεως'άλλ'ή οδύνη 
εχει πολλάς άλλας αιτίας ή τήν φλόγωσιν. κτυπή
ματα,συνθλίψεις, εκδοράς,άποκοπάς, χωρίςνά λογι-
σΟώσιν α'ιάλλαι αίτίαι αί δ:αμ.ένουσα!7κοτεινα!,ώς αί 
έξ ών προέρχονται αί όδύναι τών εντοσθίων. "Οπως 
παρατηρεί, μετ' άλλων ό Μαχένζυ εν τινι έτχάτως 
μελέτη περί τή; οδύνης τών έντοτΟίων καί τή: ση
μασίας της. (Βρετ. Ίατρ. Έφημ. 30 Ίουν.1906). 

Τά εντόσθια είσιν άναί-Οητα έν γενεΓ δύ-
να-αί τις νά τά κόψη καί νά τά καύση, έπί 
παραδείγματι, χωρίς νά πρι,καλέση αϊτΟησιν ψαύ-
σεως ή οδύνης. Και έν τούτοι: τά αυτά όργανα, 
φλογισμένα ή μή, δύνανται νά εινε ή έδρα ανυπό
φορων οδυνών. ΆναίσΟη-α είς όμαλήν κατάστα-
σιν, χαΟίτταντα: Ολιβερώς επώδυνα έν παθολογική 
καταστάσει. Διατί και πώ;, ουδείς γνωρίζει. 

Τό βέβαιον εινε Οτι ή οδύνη ού μόνον απαιτεί 
νευρικάς καταλήξει; καί νεϋρα, άλλά καί έγκεφα-
λον επίσης. Τό σώμα τοϋ άπ;κεφαλιζομένου ζώου 
δύναται νά συνταράσσεται άκίμη- δέν αποδεικνύουν 
αί συστροφα'ι αύται όδύνην- εινε αυτόματοι και ασυ
νείδητοι αντανακλάσεις. Διά τοϋ εγκεφάλου, χαί 
μόνου τοϋ εγκεφάλου, νομίζετε, είνε αντιληπτή ή 
οδύνη- αφαιρέσατε τον καί ή οδύνη δέν υπάρχει. 
Τοΰτο συμβαίνει έπί τή; αναισθησία:, ήτις δι'έπεξ-
εργασίας. έφ' ή; άκίμη συζητουσι, χωρίζει τόν έγ-
κέφαλον άπό τά νεϋρα ή τουλάχιστον άπό τάς κα
ταλήξεις τών νεύρων, και προκύπτει ώστε αί γεν-
νώμεναι διαταράξεις κατά τό βλαβέν μέρος δέν 
ευρίσκουν εί; τό τέρμα τών νεύρων έγκέφαλον, διά 
νά τάς δεχΟή. 

Ό χωρισμός δύναται να γίνη και διαφορετικά, 
διά τίνος ζωηρά; συγκινήσεως, π. χ. Κατά τά τε
λευταία Ιτη, καθ' ά άχίμη δέν ύπήρχον τά 
αναισθητικά, οί χειρουργοί ώφελουντο έκ τοϋ γε
γονότος τούτου, μέλλοντες νά έπανορΟώσωσι καμ-
μίαν έξάρΟρωσιν ή νά δώσουν καμμίαν μαχαιριάν, 
έκάλουν άποτόμω; τόν άσΟ-νή, έπιπλήττοντες αυ
τόν δ;' Ιν ή άλλο παράπτωμα, γενικώς έπί κακή 
διαγωγή, άν επρόκειτο περί γυναικός, καί έπωφε-
λουντο τής εκπλήξεως καί τή; συγκινήσεως διά νά 
ένεργήσουν'χάρις τή τελευταία ταύτη, ή έγχείρησις 
παρήςχετο απαρατήρητος. 

Ό Βελπώ, καθ' ή / στιγμήν επρόκειτο νά εγ
χείρηση απόστημα τοϋ στήθους, έδιδε μίαν καλήν 
κ α τ α κ ε φ α λ ι ά ν και ούτω καθεξής. Ό εγ
κέφαλος παραδιδίμενος ολόκληρος είς τό άπροσδό-
χητον συμβάν, δέν ειχεν ούτως ειπείν, τό μέσον νά 
άντεπεξέ/.Οη κατά τής αναμενόμενης έγχειρήσεως, 
καί ή οδύνη παρήρχετο άνεννόητος. Πόσοι, έν 
μέσωτοϋ πυρός τήςμάχης δέν ελαόον πληγάς,χωρίς 
νά τό άντιληφΟώσι κατ' έκείνην τήν στιγμήν ! Εινε 
κλασική ή αναισθητική αυτη έπίδρασις τών συγ
κινήσεων. 

Ή προσδοκία τής οδύνης άσκεΐ τουναντίον ύπε-

ρευαισθητικήν ένέργειαν. Έν τή περιπτώσει ταύτη_ 
τοϋτο, οφείλεται αναμφιβόλως είς έπεξεργασίαν 
τινα κατά τά νευρικά δέντρα" άλλ' υπάρχει και 
άλλη τι; υπερευαισθησία, περί ής έγένετο κάποιος 
λόγος χαί ήτις Οά οφείλεται είς έπεξεργασίαν πε
ρί τερικήν'είνε ή προκαλούσα τήν φλόγωσιν.Ό υγιής 
τένων εινε αναίσθητος ; Ό πεφλογιτμένος είνε λίαν 
ευαίσθητος. Ή αποκοπή τοΰ όστοΰ είνε ανώδυνος, 
ή φλόγωσις τοϋ όττοϋ ή ή όστείτης, είνε λίαν επώ
δυνος. Ή άνέλχυσι; ύγιοϋς νεύρου ούδ;λω;πονεΐάλλ' 
ή φλογισμένου νεύρου προξενεί ίσχυράς όδύτας. Ώς 
έν παρ:δω αναφέρω κάτι τι περίεργον : βλέπει τις 
υποκείμενα, άπολέσαν-α τήν εύαισΟησίαν μέρους 
τίνος τοϋ σώματος, νά τήν άνακτώσι διά καύματος 
ή έκ φλογώσεως, καθ' ήν στιγμήν ουδείς τό έφαν-
τάζετο. 

'Τπάρχουσιν όδύναι νευρικαί, άνευ άλλης βλά-
6ης̂  αί'τινες Οά ήδύναντο νά άποδοΟώσιν είς ύπε-
ρευαισΟησίαν κεντρικήν αναμφιβόλως ; Ό εγκέφα
λος δύναται νά παραλογίζεται φυσιολογικώς έπί 
τίνος σημείου, οπως παραλογίζεται ψυχολογικώς 
έπί δεδομένου αντικειμένου, παραδείγματος χάριν 
Οπως παρά τοις μανιακοϊ: ; "Ισως, άν άποδεχΟώ-
μεν ότι ύπάρχουσι διαταράξεις άνευ βλάβης" φαί
νεται ότι υπάρχουν τοιούτου είδους περιπτώσεις, 
καθ' άς ή υποβολή και ή προπαίδευσις δίδουν εύάρε-
στα αποτελέσματα, δικαιολογοϋντα κάπως τήν 
ύπόθεσιν. 

Ουσιώδες πρό; γνώσιν φαινόμενον διά τήν όδύ
νην, είνε οτι αυτη δύναται νά μας απατήση. "Εκα
στος γνωρίζει ότι ό ακρωτηριασθείς δύναται νάαί-
σΟανΟη πόνον είς τό μέλος, Οπερ τω άφηρέΟη' δέν 
είνε λοιπόν πολύ παράδοξον νά νομίζη τις ότι πο-
νεΐέκεϊ όπου τίποτε δέν υπάρχει. Κατά τήν ίσχυ-
αλγίαν δύναται τις νά πονή είς τήν πτέρναν" καί 
έν τούτοις τό νεϋρον είνε προσβεβλημένον ύψηλότε-
ρον. Συμβαίνει άκίμη νά αισθάνεται τις πόνον είς 
τόν όφΟαλμόν, τρώγων παγωτόν, άλλά κατά τάς 
δύω πρώτας περιστάσεις τό αυτό νεϋρον είνε είς 
ένέργειαν, έν τή τελευταία τό αυτό νεΰρον εξεγείρει 
τού; ίδόντα; καί έ'ν μέρος τοϋ όφΟαλμοϋ. Άλλά 
διατί ό εγκέφαλος εγκαθιστά έν τω όφΟαλμφ τήν όδύ
νην, ήτις τήν ά>χήν της εχει είς τόν οδόντα ; 
Τοΰτο είνε όλιγώτερον εϋκολον νά έννοηΟή, παρά νά 
βεβαιωΟή. Έν πάση περιπτώσει είνε ουσιώδες νά 
έννοήσωμεν τό γεγονός, νά μάθωμεν ότι οδύνη τις, 
τήν οποίαν ύποΟέτομεν εδώ καί έκεΐ, δύναται κάλλι
στα νά οφείλεται είς άλλο'ωσιν, έδρεύουσαν είς ό
λως διόλου άλλο μέρος. Ή οδύνη καθ' έκάστην δέ 
άσΟένειαν είνε σύμπτωμα" χα! τό αυτό σύμπτωμα δύ
ναται νά ε/η διαφόρους α'τίας'είς τήν όξυδέρκειαν τοϋ 
κλινικού ανήκει νά διαχρίνη περί ποίας πρόκειται. 

Περίεργον παράδειγμα παρουσιάσθη πρό ολίγου 
χρόνου, ουχί τής αντανακλάσεως τής οδύνης, τών 
πλανών, είς άς δύναται τις νά ύποπέση, περί τήν 
τοποθέτησίν της, άλλά περιπτώσεως προσομοίας, 
αποτελεσμάτων διαταράξεων έξ αποστάσεως μή 
νοηΟεισών, ύπό τοΰ κ. Πέτρου Μποννιέ, όστις εις 
τήν Άχαδημίαν τών Επιστημών αναφέρει τ.ολλάς 
περιπτώσεις διαταράξεως τοϋ πεπτιχοϋ σύστημα-
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τος οφειλομένης εις βλάβας, μή γεν;μένας έν τού
τοις αίσθητάς, ανώδυνους, της ρινικής μεμβράνης, 
είς πολλάς περιπτώσεις έντερίτιδος, δυσκοιλιότη-
τος καί διαφόρων άλλων κακοδιαθεσιών, αί'τινες 
τόσον πολύ ώφείλοντο είς νοσηράν κατάστασιν της 
ρινικής μεμβράνης, ώστε ήρκεσε πρός θεραπείαν 
των να καυτηριασθή αύτη. 

Ώς βλέπει τις, ή δράσις της οδύνης εις τήν κλι-
νικήν εινε πολύπλοκος καί σκοτεινή" Ιτι μάλλον 
εινε τοιαύτη, καθόσον ουδεμία υφίσταται αναλογία 
μεταξύ της εντάσεως οδύνης τίνος και της σπου-
δαιότητος αυτής ώς πρός τό προγνωστικόν. Τοϋτο 
δ' είνε σπουδαΐον διά τον κλινικόν. Άλλ ' είνε βε
βαίως έπιτετραμμένον νά εί'πωμεν, οτι άν ή οδύνη 
Ιχη κάποιαν χρησιμότητα, καί έχει, ή διακανόνι-
σις τοϋ μηχανισμοϋ καθυστερεί. Ή απουσία αύτη 
της αναλογίας είνε αρκετά γνωστή. Αί νευραλ-
γίαι είνε λίαν επώδυνοι, καί όμως ή σποοδαιότης 
των είνε ασθενής. Τουναντίον, δ Τιλλιώ είδε νέον 
τινα παρουσιασθέντα είς τδ νοσοκομεΐον μέ Ινα μώ
λωπα είς τδ ύπογάστριον, έξ ου δέν υπέφερε σχε
δόν διόλου, άλλ' Οστις τδν άφήρπαζε μετά τινας 
ημέρας έκ περιτονίτιδος. Ή πληγή πραγματικώς 
ήτο σπουδαιότατη, άλλ' ανώδυνος. Το Ηλκος τοΰ 
στομάχου, λίαν όδυνηρόν θεραπεύεται συχνά" δ 
καρκίνος τοϋ στομάχου έλά'/ιστα οδυνηρός συνηθέ-
στερον, φονεύει πάντοτε, καί ούτω καθεξής. Πρέ
πει νά προσέχωμεν είς τήν όδύνην, άλλά νά μή 
τή άποδίδωμεν πολλήν σπουδαιότατα, ώς πρός τήν 
πορείαν τοϋ κακοϋ. 

ΤΊ ουσιώδες εινε νά τήν έξηγήσωμεν. Ό κ. Γου
λιέλμος Μπέννετ έν τή Βρετ. Ιατρική έφημερίδι 
(15 Ιουλίου 1908) το άνέπτυσσεν εσχάτως. Πα
ραπονείται τις άπδ πόνους είς τήν κνήμην μέ αί
σθημα βάρους καί πριξίματος, ή οδύνη αυξάνει διά 
βαθείας πιέσεως : είνε φλεβΐτις' χρειάζεται άνά-
παυσις. Ή πίεσις είς άλλον έλαττοΐ τήν όδύνην" 
Πρόκειται περί έξογκώσεως μυϊκής, απαιτούσης 
τρίψιμον ή άσκησιν. Τά συμπτώματα είνε περίπου 
τά αυτά, άλλ' ή ίιάγνωσις διαφορετική, ή δέ θερα
πεία έκ διαμέτρου αντίθετος. 

Πρέπει φυσικά νά γνωρίζωμεν επίσης νά έξη-
γώμεν τήν έξαφάνισιν της οδύνης. Ή έξαφάνυις 
αύτη δέν είνε πάντοτε εύχάριστον σημεΐον, άν καί 
δ ασθενής επιχαίρει διά τοϋτο. Ή παϋσις τοϋ άλ
γους δύναται πράγματι νά οφείλεται είς τήν ρήξιν 
αποστήματος εσωτερικού, εξ ού πιθανή σηψαιμία, 
είς τήν διάτρησιν της σκωληκοειδοϋς άποφύτεως, 
είς τήν ρήξιν της χοληδόχου κύστεως κτλ., συμ-
6άμ.ατα σπουδαιότατα. Ή βραδέως έξαλειφομ.ένη 
οδύνη εινε τδ καλλίτερον προγνωστικδν, παρά ή 
διά μιας παυομένη. 

'Αποροϋσιν ακόμη, άν ή πρός τήν όδύνην ευαι
σθησία είνε ή αυτή εις όλους. Φαίνεται πιθανώς 
οτι δέν είνε. Ή ηλικία, τδ φϋλον, ή φυλή, τδ άτο-
μον διαφέρουσιν ώς πρδς τοϋτο" έσημείώΟί;σαν έκ-
πληκτικαί περιστάσεις αντοχής είς τήν όδύνην : 
π.χ. τοϋ μαύρου, τοϋ όποιου δ σερ Γουλιέλμος 
Μπένεττ αφήρεσε τά όστά και τών δύο άνω σιαγό
νων, τδ 'έν μετά τδ άλλο, καί όστις υπέστη τήν 

έγχείρησιν έπί καθίσμ,ατος άνευ αναισθητικού, χω* 
ρις νά κάμη ούτε Ιν κίνημα καί είς το τέλος εύ-
χαρίστησεν ευγενώς τδν χειρουργέν' ή ακόμη δ άλ
λος εκείνος, δστις υπέστη άποκοπήν της κνήμης, 
χωρίς νά προφέρη λέξιν, παρουσιάζων μόνον Ικφρα-
σιν μεγάλης στενοχώριας, όταν τφ έπριόνιζον τδ 
όστοϋν' «υποφέρετε πολύ ; ήρώτησεν δ χειρουργός. 
— Όχι, δ πόνος δέν εινε τίποτε, άπεκρίθη τδ 
θϋμα, άλλά τδ τρίξιμον τοϋ πριονιοϋ μοϋ μουδιάζει 
τά δόντια». 'Τπάχουσι μεγάλαι διαφοραί έν τή 
ευαισθησία. Κατά τδν χειμώνα δ βάτραχος αισθά
νεται όλιγώτερον παρά τδ θέρος. Οί μέν θέλουσιν 
τδ γυναικεΐον φϋλον μάλλον εόαίσθητον, οί 8έ όλι
γώτερον. Ό Μπίλρατ συνεβούλευε νά δοκιμάζουν 
τάς νέας εγχειρήσεις έπί της γυναικδς κατ' αρχάς, 
ώς μάλλον ανθεκτικής, θά ήδύνατά τις νά αμφι
σβήτηση τοϋτο, διότι τρία πράγματα υπάρχουν έπί 
της υποθέσεως ταύτης* ή ικανότης τοϋ αίσθάνεσθαι 
τήν όδύνην, ή πρδς άντίστασιν κατ' αυτής τοιαύτη 
καί έπί τέλους ή ζωική άντίστασις. Ό άνήρ είνε 
εύθραυστότερος τής γυναικός. Ά φ ' έτερου ήδόνατο 
ή γυνή, μέ όλην τήν μείζονα αυτής ευαισθησία, νά 
ήνε και πλέον γενναία- ή φαινομενική αυτής άναϊ-
σθησίαν ήδύνατο νά ήνε τδ αποτέλεσμα μεγαλειτέ-
ρας στωϊκότητος. Πόσα παραδείγματα δέν Ιχομεν 
τής ωραίας στάσεως τήςγυναικός,απέναντι τής φυ
σικής οδύνης ! Ά ς μή συνάγωμεν συμπεράσματα 
μετά βίας περί τής ευαισθησίας κατά φϋλον. 

Ή έπίόρασις τής φυλής υποστηρίζεται ίσχυρό-
τερον. Αί κατώτεραι φυλαι φαίνονται ήττον ευαίσ
θητοι. Ό μαϋρος εινε ανθεκτικός" οί Άσιανοί επί
σης. Ό Σεγϋρος, προκειμένου περί τής μάχης τοϋ 
Βοροδίνυ βλέπων τους Ρώσσους αντέχοντας περισ-
σότερον εις τήν όδύνην, Ιλεγε ' Δέν αντέχουν 
γενναιότερον, αλλ' υποφέρουν όλιγώτερον, Οπερ 
οφείλεται είς ήττον προκεχωρημένον πολιτισμδν 
καί είς όργανα άποσκληρυθέντα ύπδ τοϋ κλίματος. 
Οί Άραβες φαίνονται όλιγώτερον ευαίσθητοι. Με
ταξύ τών ατόμων υπάρχουν μεγάλαι διαφοραί. 
Άλλά κατά τί ακριβώς ; Είνε αδύνατον νά μάθω-
μεν,άν δύω άτομα αισθάνονται κατά τδν αυτόν βαθ-
μδν τήν όδύνην. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει επι
σκοπών τις τά συχνά παρατιθέμενα περιστατικά 
στωϊκότητος απέναντι τής οδύνης, απορεί άν οί 
στωικοί αίσθάνωνται όλιγώτερον,ή άν, αίσθανόμενοι 
επίσης, ήνε πλέον κύριοι εαυτών ; Πρόβλημα σχε
δόν άλυτον. Εινε γνωστόν έν τούτοις,Οτι αί ίσχυραί 
συγκινήσεις έλαττοϋσιν τήν άποδεκτικότητα τής 
οδύνης. Ό Άμ.δρόσιος Παρέ έσημείου, ότι αί έπι-
6αλλόμ.εναι εγχειρήσεις ϊνεκα τών πληγών προ-
καλοϋσιν όλιγωτέρας φωνάς ^κατά τήν ήμέραν τής 
μάχης παρά τήν έπομένην' «δτε ή καρδία δέν 
είνε τόσον φουσκωμένη άπδ άνδρείαν». Δέν θα ή
δύνατο νά ένεργήση ομοίως μία ισχυρά θέλησις : 
Ά λ \ ' ή συγκινησις καί ή θέλησις δύνανται νά έ-
νεργώσι πρός έλί-τωσιν άλλου τίνος παρά τής 
άποδεικτικότητος (ιοεορίϊνίιό). Περιστρεφόμεθα 
έν κύκ).ω" άς σταματήσωμεν ε'ις τήν άγονον ταύ
την άσκησιν. Αληθώς ειπείν, ο,τι γνωρίζομεν περί 
τής οδύνης εινε ελάχιστον. 

«ΜΗΝίΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Και έν τούτοις αυτη είνε μέγα και όφελιμώτα-
τον πράγμα. "Υμνησαν τΊ}ν παραφροσύνην, τήν 
αρθρίτιδα, τήν μέθην, τήν ψυχήν, τήν άκηδίαν, τδ 
παν καί τδ τίποτε, καί αυτόν τδν θάνατον, άλλ' ή 
οδύνη δέν εύρεν ακόμη τδν πανηγυριστήν της. 

Έν τούτοις είνε απείρως χρήσιμος, άσυγκρίτως 
περισσότερον τής ικανότητος τοϋ αίσθάνεσθαι τήν 
ήδονήν. 

Τά οδυνηρά συναισθήμστα είνε χρησιμότατα διά 
τήν συντήρησιν τοϋ άτομου καί τής φυλής. Τί ση
μαίνει πραγματικώς ή οδύνη. Είς τί συνίσταται 
κατά τελευταίαν άνάλυσιν αυτη ; είς μίαν φωνήν 
έγέρσεως, εις έν σημεΐον κινδύνου.Μας ειδοποιεί ότι 
κάτι τι δέν πηγαίνει καλά έν τώ σωματικώ μηχα
νισμοί. Ποϋ αυτό ; Ήμας βαρύνει νά ζητήσωμεν 
και νά έννοήσωμεν. Αύτη μας φωνάζει οτι κάτι τρί
βεται, κινδυνεύει, οτι υπάρχει διατάραξις, καθ' ής 
άπαιτεΐ.αι φάρμακον. Πάσα οδύνη εχει ταύτην τήν 
σημασίαν, αυτήν τήν ακριβή εννοιαν. 

Βεβαίως είς πολλάς περιστάσεις, δέν καταν-
νοοϋμεν ακόμη τήν σημασίαν, άλλα μέ τήν πρόοδον 
τών γνώσεων περιορίζομεν αδιακόπως τδν αριθμόν 
τών ακατανόητων οδυνών, πηγής αντανακλαστικής 
π. χ. αί'τινες τήν αληθή αυτών έστίαν έχουν άλ-
λαχοϋ, παρά είς δ νομίζομεν μέρος. 

Άνευ τής οδύνης δέν Οά έγνωρίζομεν οτι τδ 
τάδε ή τδ τάδε μέρος τοϋ οργανισμού λειτουργεί 
κακώς" δέν Οά έσκεπτόμεθα νά όιευΟύνωμεν πρδς 
αυτό τήν προσοχήν μας, ή νά καταφύγωμεν κατ' 
άκολουθίαν, είς τδν ίατρδν, καί θά έξηκολουθοϋ-
μεν τήν ζωήν μας έν ασυνειδησία τοϋ κακοϋ, τδ ό
ποιον αρχίζει, καί τδ όποιον βαίνει έξακολουθητι-
κώς έπιδεινούμενον, άν μή προδώμεν είς θερα
πείαν. 

Είς πολλάς περιστάσεις ή οδύνη είνε σχεδόν ήδη 
καί φάρμακον ή τουλάχιστον τδ υποδεικνύει, τδ επι
βάλλει μάλιστα. Διότι έκ πείρας διδασκόμεθα, Οτι 
δ πρώτος όρος πρδς άνακούφισιν [ής οδύνης έν γέ
νει είνε ή άνάπαυσις" πολλάκις ή άνάπαυσις μόνη 
άρκεΐνά διάλυση τήν διατάραξιν, ήςενδειξις τυγχά
νει ή οδύνη.Ίδέτε πόσον είνε αποτελεσματική εν τή 
περιπτώσει τής θραύσεως μέλους τινός ζώου.Άνευ 
τής οδύνης τδ ζώον Οά έξηκολούΟει μ.εταχειριζόμε-
νον αυτό, έπαυςάνον ουτω τήν βλάβην καί Οά πε-
ριέπλεκε τήν έπούλωσιν τής πληγής. Άλλ'ακούει 
και κατανοεί τήν όδύνην" επιβάλλει τήν άνάπαυ-
σιν είς τδ ΟραυσΟέν μέλος του, μ.ή μεταχειριζόμε-
νον πλέον αυτό, προφυλάτ.ΟΝ αυτό άπδ τάς προσκρού
σεις καί διατηρούν αυτό έν ακινησία. Ούτω προστα
τευόμενη κατά τών κινήσεων ή Ολάσις, ίάται. Μόνη 
ή οδύνη έν τή περιστάσει ταύτη ένόεικνύει τδν πρα-
κτικδν τρόπον τής θεραπείας. 

Άνευ τής οδύνης θά έβλάπτομεν ταχέως τδ σώμα 
μας. Φαντασθήτε έν ϊν άναίσθητον' Οά προσκό
πτει, Οά πληγώνεται, θά έκδέρεται άδιακόπως,καί 
άν δέν κυττάζεται διαρκώς, δέν Οά άντιληφθή οϋόε-
μίαν τών βλαδών, άς έπήνεγκε καθ' έαυτοϋ. Ε
πίσης δέν Οά λάδη ειόησιν τών εσωτερικών διατα
ράξεων, αί'τινες Οά έγκαΟιδρύοντο καί θά έξακο-
λουΟή τήν υπαρξίν του ώς νά μή είχε τίποτε μετα-

βεβλημένον. Φαντάζεται τις πλέον τδ αποτέλεσμα. 
Ή πρδς τήν όδύνην ευαισθησία αυτη, ή ικανό

της αυτη τοϋ αίσθάνεσθαι τήν όδύνην είνε δι' ημάς 
μεγίστης αξίας καί είς πάσαν στιγμήν. Μας παρέ
χει πληροφορίας πολύτιμους, διδάσκουσα ήμϊν τί 
είνε βλαδερδν είς τό σώμα, τοϋθ' όπερ συντελεί, 
όπως τδ άποφεύγωμεν είς τδ μέλλον. Είνε παιδα
γωγός μας. Μας διδάσκει τάς άνάγκας μας, τήν 
πεΐναν, τήν δίψαν κτλ. μας αποκαλύπτει Ιναρξιν 
τών βλαβών μας, τών εσωτερικών μας διαταρά
ξεων. Είνε, συνελόντι ειπείν, Ορος ζωής καί προό
δου επίσης. 

Ό ζωγράφος Οϋάττς έσυμβόλισε τήν εννοιαν 
ταύτην μ.έ ευθυμον τρόπον. Παρέστησεν έν πρωτο
γενές ζεϋγος καΟήμενον παρά τινι φωτολούστω α
κρογιαλιά. Πέριξ τών δύο τούτων αντιπροσώπων 
της αρχομένης ανθρωπότητας πλήθος κογχυλίων 
κενών καί διαφόρων χρωμάτων καί μορφών. Μόλις 
έτελείωσαν τδ γεϋμά των. Άλλά παρατηρήσατε 
τά πρόσωπα. Έπί τοϋ προσώπου τοΰ ανδρός εκ-, 
φρασις λύπης καί άλγους, έκ δέ τοϋ τρόπου δι' ού 
πιέζει τδν έ σ φ ι γ μ ί ν ο ν στόμαχόν του διά τής 
μιας χειρός, άκόπως μαντεύει τις ποίου είδους είνε 
ή λύπη του καί ποϋ ακριβώς εδράζει ή οδύνη. Ή 
σύντροφος του τόν παρατηρεί μέ εκπληξιν καί άνη-
συχίαν. Άφεύκτως μεταξύ τών μαλακών ύπήρχον 
καί δηλητηριώδη ή μάλλον τινά έξ αυτών έδει νά 
άπορριφθώσιν, ώς έκ τής εποχής, καθ' ην συμβαίνει 
τό δράμα. Ή οδύνη Οά φέρη τόν καρπόν της : θά 
χρησιμεύση ώς μάθημα. Ή φρόνησις Οά έπέλθη, ή 
παρατήρησις καί ή συχνή πείρα, έκουσία ή μή, θά 
διδάξουν ο,τι πρέπει νά άποφεύγ/; τις καί ό,τι όύ-
ναι νά φάγη άνευ κινδύνου. Τόσον το ταχύτερον Οά 
μάθη τις τοϋτο, Οσον μάλλον άνεπτυγμένην έχει 
τήν διάνοιαν. 

Αύ'τηέν άρχή δέν είνε τόσον ανεπτυγμένη. Ού
τως δ φόβος τής οδύνης, καρπός ταύτης τής 
οδύνης, έγέννησε τάς παιδαριώδεις καί τρομεράς 
θρησκείας τών πρώτων λαών" τήν ίδέαν ότι ό 
κόσμος γέμει βλαβερών δυνάμεων, κακοποιών, άλλ' 
ουχί καί άδ'.αφόρων, άς δύναται τις νά εξευμένιση 
καί τών όποιων δύναται νά εξαγόραση τήν ουδετε
ρότητα ή τήν εύ'νοιαν. Ό πρωτογενής άνθρωπος ζή 
έν τώ μέσω κόσμου θεοτήτων. Καί αυτοί οί Γαλάται 
καθ' όσον τούς γνωρίζομεν, ήσαν φορτωμένοι άπό 
θεότητας, Οπως είνε καί οί σημερινοί άγριοι. Βρα
δύτερων πλέον, και χάρις είς τήν δύναμιν τής δια
νοίας και είς τήν ενεργητικότητα αιρετικών επα
ναστατών καί άπιστων, διαμεινάντων ανωνύμων, α
τόμων τολμησάντων να απειΟήσουν, τα όποια ώς 
έκ τούτου δέν ΙπαΟόν τι, ατόμων άτινα έμελέτη-
σαν καί κατώρΟωσαν νά ίδουν τό φυσικόν, έ»ε"ί Ινθα 
άπαντες έπίστευον είς τδ ύπερφυσικόν, έξεδηλώθη 
ολίγον κατ' ολίγον ή ιδέα, ότι έπιστευσαν είς αιτίας 
μή υπάρχουσας, καί ότι έπρεπε νά αναζητηθούν αί-
τίαι ΰπάρχουσαι, δυνάμεναι νά κριθώσιν καί αποτε
λούσα; μέρος τής φυσικής τάξεως. Εκείθεν προέ-
κυψεν—μέ οποίους κόπους και οποίαν βραδύτητα 
—ή έννοια τοϋ άλλη/ ενδέτου καί τής φυσικής αίτια-
τικότητος, ήτις είνε ή βάσις τής επιστήμης. 



ΚΦΙΙΜΕΡίΛΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

Πολλάκις, είνε αληθές, ό επιστήμων προήλθεν 
έκ τοϋ Ιερέως" άλλ' όσον προοδεύει τις τώρα, τό
σον ό τελευταίο; αντιτίθεται είς τόν πρώτον κα: 
περιορίζει τό έδαφος. Αί άρχαι της αστρονομίας, 
τής γεωλογίας, τής χημείας κτλ. ευρίσκονται 
πραγματίκώς, έν τή πρωτογενεΐ θεολογία, Ουγατρί 
του φόβου, όστις είνε τό νομιμώτατον τέκνοντής οδύ
νης. "Ιδε περί τούτων, ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ ς 
θεσμ ο ύ ς τοΰ Έρδερτ Σπένσερ, ιας συγκρίσεις 
μεταξύ επιστήμης χα\ θεολογίας τοΰ "Ανδρέα 
Ούάϊτ. 

Λοιπόν ή οδύνη εχει ανωτέραν χρησιμότητα" ού 
μόνον είνε σημεΐον κοινοΰ τίνος κινδύνου, ένδειξις 
ότι κάτι τι δέν βαίνει καλώς, εδώ ή έκεΐ, ενδειξις 
χρήσιμος διά τήν διατήρησιν τής υγείας τοΰ σώμα
τος, όταν τις γνωρίζει νά τήν ακούη και να τήν 
έρμηνεύη' ού μόνον είνε Ορος υπάρξεως, καί είς 
τοιούτον βαθμόν, ώστε τό Ον, τό όποΤον δέν Οά ή το 
ίκανόν ειμή ηδονικών μόνον συναισθημάτων, ή θά 
ήγνό-ι τήν όδύνην, θά έξηλείφετο ταχέω; από τοΰ 
μέσου τών ζώντων, άλλά εινε καί στοιχεΐον προό
δου. Ή οδύνη, έλεγεν ό "Αμίλτων, είνε ήμΐν 
χρήσιμος «διά τής προσΟήκτς ένεργητικότητος, ήν 
ήόδύνη εμβάλλει» είς Ολον τό είναι μα;. Αύτη απο
τελεί μέρος τοΰ περιβάλλοντος, δι' ού καί μόνον 
ζώμεν. 

Δέν άναλογιζόμεθα τήν σπουδαιοτάτην αποστο-
λήν, ήν έχει τοΰτο είς τόν φυσικόν καί πνευματι
κόν βίον. Πρέπει νά ?δη τι; τά αποτελέσματα τής 
απομονώσεως, τοΰ εντελούς αποχωρισμού άπό πά
σης ένεργοΰ ζωής, άπό πάση; εξωτερική; έξίγέρ-
σεως διά νά έννοήση. ότι δέν υπάρχει αληθής ζωή, 
παρά Οπου υπάρχει ενέργεια,κα! Οτι τίποτε δέν εξε
γείρει πρός ένέργειαν, όσον τό εξωτερικών. Είς 
Οσα μέρη ή θανατική ποινή κατηργήθη, άντικα-
τέστη διά τής έντελοΰς απομονώσεως. Τό αποτέ
λεσμα εινε τόσον ταχύ, όσον κα! όμοιόμορφον : ή 
ή άποβλάκωσις ή ή παραφροσύνη. Δέν κατανοοϋ-
μεν αρκούντως κατά τόν συνήθη ημών βίον τόν 
βαθμόν καθ' όν ζώμεν διά τοΰ εξωτερικού, τοΰ πε
ριβάλλοντος κόσμου : Πόσον ούτος μας τονόνει 
κα: εξεγείρει, πόσον ζώμεν διά τών άλλων, πόσον 
τό έξω είνε τροφή τοΰ έσω. 

Λοιπόν ή οδύνη, έν τή ευρεία έννοια, εινε Ιν τών 
μεγάλων στοιχείων, δι' ών εινε πεπλασμ,ένον τό 
έξωτερικόν : είς τών κυριωτέρων εργατών τοΰ εξω, 
καθ' ών αντιδρά τό εσω. Ή οδύνη, προί;ν τής τρι
βής,ήτις συνοδεύει πασαν κίνησιν,εξωθεί είς αγώνα, 
εξεγείρει πρός άντίδρασιν, έξερ^θίζεΓ ή δ' έξέγερ-
σις δέν είνε ουσιώδες χαρακτηριστικών τής ζωής ; 

Ούτως εξεταζόμενη ή οδύνη εμ.φανίζεται ήμ.Τν 
ώς ουσιώδες στοιχεΐον είς τό μεγαλεΐον τής υπάρ

ξεως. Πρέπει νά ζή τιςμέ κίνδυνον ελεγεν όΝίτσε. 
Ό φιλόσοφος ούτος έξήνεγκε πολλάς γνώμας,λίαν 
αμφισβητήσιμους καί άμφισβητηθείσας* άλλ' αύτη 
εινε ορθή, Ζή τις πληρέστερον, ζών κινδυνωδώ;, 
πολλαι δέ ένεργητικότητες έξηγοΰνται έκ τοΰ έξε-
ρεΟισμοΰ, όστις τάς συνοδεύει. Ή οδύνη καί ή ιδέα 
τής οδύνης έξερεθίζει' είνε διεγερτικαί' απαιτούν
ται α;;ια οδύνης έξωθεν, απαιτούνται δυσχέρεια:, 
αίτινες, άν δέν ΰπερνικηθώσι, προκαλοΰσιν όδύνην 

Ή πείνα καί ό έρως, είπον, διευθύνουν τόν κό-
σμον. Άλλ' ή πείνα είνε όδύνη'ό ερως επίσης είνε 
τοιαύτη :πρό, καί συχνάκι; κατά, καί ακόμη μετά. 

Καταργήσατε τήν όδύνην καί καταργείτε συγ
χρόνως κα! τήν ήδονήν, διότι αύται εινε δύω παλ
μοί τή; αυτή; χορδής. ΤΊ εναπομένει πλέον χρ:ς 
παρόρμ.ησιν τοϋάνθρώπιυ ; Τίποτε. Έξ αντιθέτου, 
θεωρήσατε μίαν ύδρόγειον σφαΐραν' ποΰ ζώσιν αί 
ύπερέχουσαι φυλα!, έκεΐναι α'ι'τινες διοικούν τήν Οί-
κουμένην, αϊτινες διακρίνονται διά τήςδιανοίας, τής 
ένεργητικότητος, δι' όλων τών αρρενωπών αρετών; 
Μήπως είς τάς χώρας, ένθα ή ζωή είνε εύκολω-
τέρα, ένθα ή φύσις παρέχει, ούτως ειπείν, αύτο-
φυώς ο,τι χρησιμεύει είς τόν άνθρωπον ; ούδίλως-
Αί χώρα; αύται έχρειάζοντο διά νά γεννηθή ό άν
θρωπος, άλλ' έχρειάζονιο άλλαι τραχύτεραι, διά 
νά άναπτιιχθή. Τω έχρειάζοντο τοιαϋται, όπου δέν 
ήδύνατό τις νά ζήση ή έν κινδύνοις, αγωνιζόμενος 
αδιακόπως. Οί Τροπικοί δέν μ.άς παρουσιάζουν ή 
λαούς εκφυλισμένους, όπου δέ ή φύσις είνε ήττον 
δαψιλής, απαιτεί δέ περιποίησιν, χάδια, ένθάρ-
ρυνσιν, έκεΐ τό άνθρώπινον γένος αληθώς αναπτύσ
σεται.Ουχί μόνον άπ' Ανατολών πρός Δυσμάς έδά-
δισεν ή άνθρωπότης, άλλ' άπό τοΰ Ισημερινοί πρό 
πάντων πρός τόν Πολον, άπό τής Οερμότητος πρός 
τό ψύχος. Οί κάτοικοι τών τραχειών χωρών καί 
τών ορέων ύπεδούλωσαν τά έθνη τών γλυκέων τό
πων καί τή; πεδιάδος. Οί αξίζοντες λαοί είνε οί 
γνωρίζοντες τό ψύχος, οί δ' άγνοοΰντες αυτό δέν 
προοδεύουσι. 

Δώσωμεν λοιπόν τή ίδύνη τήν θέσιν, ήτις τή 
ανήκει. Αύτη εινε όρος προόδου καί ζωής' εινε ερ
γάτης τοΰ πολιτισμού, παιδαγωγός τών ανθρώπων, 
έξερεθίζουσα πρός τόν αγώνα, τήν ενεργητικότητα, 
τόν άνώτερον άνδρισμόν. Άρχή σοφίας, φόβος Κυ
ρίου, λέγει τό λόγιον. Δύναται τις νά ειπη επίσης 
Οτι ή οδύνη καί ό φόβος αυτής είνε ή άρχή τής 
ένεργητικότητος παρά τω λογικώ οντι. Τό λογικόν 
είνε μέν άπαραίτητον, άλλ' ή οδύνη είνε μεγάλη. 

'£κ τοΰ Γαλλικού). 

Α· Ν- Π Ε Τ Ι Α Α Η Σ 
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£ 6 Η Τ Ζ Τ Γ Ο Σ , , 

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ ΜΙΑΝ 
[Αίθουσα υποδοχής μέ Οΰραν είς τό βάθος. Αεξιά έιέρα Ούρα φέρουσα είς τά δωμάτια τής Ρίτας. 

Αριστερά ή θύρα τοϋ γραφείου τοΰ Φέλτη] 

Σ Κ Η Ν Η ΠΡΩΤΗ 

ΓΡΕΝΝΟΣ χαϊ ΒΕΡΓΗΣ 

Β Ε Ρ 1 Ή Σ [οδηγών εις τήν αχ&ονσαν τον Γρέν-
νον). Περάστε, κύριε Γρέννε. 

ΓΡΕΝΝΟΣ. (εισερχόμενος και μή βλέπων 
κανένα εις τή' αϊ&ονααν).— Μά πώς, δέν ήλθε 
κανείς ακόμη ; 

ΒΕΡΓΗΣ.—Τί ; Περιμένετε καί άλλους ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Μά, κατά τά συνειθισμένα, 

πάντοτε μετά μίαν πρώτην παράστασιν, έρχον
ται πολλοί καί συγχαίρονται τόν κΰριόν σου. 

ΒΕΡΓΗΣ. — Θά πέρασε, φαίνεται, αύτη ή 
συνήθεια... 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Δέν πιστεύιο, άλλ' εγώ θά 
ήλθα πολύ ενωρίς. 

ΒΕΡΓΗΣ. — Κι' αυτό μπορεί...(Γαλών). Πι
θανόν μάλιστα νά τό κάνατε κ' έξεπίτηδες. 

ΓΡΕΝΝΟΣ. — Πώς σοϋ κατέβη αυτό πάλι; 
ΒΕΡΓΗΣ.—Είνε κι' αύτύ άπό τά συνειθι

σμένα ! 
ΓΡΕΝΝΟΣ. —Δηλαδή ; 
ΒΕΡΓΗΣ. — Δηλαδή, θά θέλετε νά βρήτε 

μόνην τήν κυρίαν γΐά νά την συγχαρήτε ιδιαι
τέρως. 

ΓΡΕΝΝΟΣ. — Μά δέν πιστεύω νά συνειρ-
γάσΟη καί ή κυρία σου διά νά τήν συγχαρώ... 
δπως, άλλως τε, δέν συνεργάζεται ει; τίποτε μέ 
τόν κΰριόν σου. 

ΒΕΡΓΗΣ. — Α υ τ ό είνε αλήθεια. Τρία χρό
νια τώρα πού είμαι εδώ, εινε βέβαιον πώς τρα
βούν τόν ίδιο δρόμο, άλλά ποτέ δέν γυρίζει ό 
ένας νά ίδή τόν άλλον. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Δηλαδή, συμβαδίζουν παραλ
λήλως καί, δπως λέγουν οί μαθηματικοί, ουδέ
ποτε συναντώνται. 

ΒΕΡΓΗΣ.—Δέν ξέρω τί λένε οί μαθηματικοί 
ξέρω μόνον τί λένε οί γείτονες . . . 

ΓΡΕΝΝΟΣ. —Σάν τί ; 
ΒΕΡΓΗΣ.—Μά... 
ΓΡΕΝΝΟΣ. —Γλωσσοδέτη έπαθες ; (τω δί-

δζι εν τάλληρον). Νά, πάρε αυτό τό χάπι νά σοϋ 
περάση. 

ΒΕΡΓΗΣ.—Ευχαριστώ...Συνήθως δέν παίρ
νω γιατρικά, άλλά γΐά νά μή σας χαλάσω τό 
χατήρι, τό 'δικό σας τό παίρνω... Λοιπόν ποϋ 
λέτε, οί γείτονες μέσα 'ς τ' άλλα πού λένε, έχουν 
νά κάνουν /.αί μαζΰ σας. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Μ πά ! 
ΒΕΡΓΗΣ.—Βεβαίως. Λένε τάχατε πώς... 
ΓΡΕΝΝΟΣ. — Πάλιν γλωσσοδέτης σ'έπια

σε ;..Δεύτερο χάπι δέν 'μπορεϊς νά πάρης παρά 
κάθε ώραν ένα, ώστε...λέγε. 

ΒΕΡΓΗΣ. — Θά μείνετε πολλαΐς ώραις ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Έλα, λέγε. 
ΒΕΡΓΗΣ.—Λοιπόν ποϋ λέτε... Λένετάχατες, 

πώς τοΰ λόγου σας, εισί>ε περισσότερον φίλος 
τής κυρίας παρά τοΰ κυρίου. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—"Αν λένε αυτό μόνον, δέν ϊ-
χουν άδικο ν, διότι μέ τήν κυρίαν σου γνωριζό-
μεθα πρό πολλών χρόνων, ένώ τόν κύριον Φέλ-
την τόν έγνώρισα μετά τόν γάμον του. 

ΒΕΡΓΗΣ [Τελών).—Ναί, μά λένε τάχατες 
πώς η γνωριμία σας δέν εινε σκέτη...έχει, λένε, 
καί γαρνιτοϋρες.,.μέ καταλαβαίνετε, πιστεύω... 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Καί δέν μοΰ λές, μέ ποιύ δι
καίωμα ανακατεύονται αυτοί οί κύριοι γείτονες, 
εις τά οικογενειακά τοΰ άλλου ; 

ΒΕΡΓΗΣ.—Μά δέν ξεύρετε πώς κάθε άν
θρωπος ποΰ ενοικιάζει σπίτι, τό ενοικιάζει μέ 
τό δικαίωμα ν ' ανακατεύεται εί; τάς υποθέσεις 

695 — — 1 



ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ, 

τών γειτόνων του ; . .Άν τύχη μάλιστα και δέν 
εύρη, καθώς λέτε σεις οί γραμματιζούμενοι, κα-
τάλληλον έδαφος κακογλοοσσιά;, αλλάζει αμέσως 
σπίτι. 

ΓΡΕΝΝΟΣ (Είρωνικώς).—Νά μοϋ έπιτρέ-
ψης, αξιότιμε κΰριε Βεργή, νά σοϋ συμπλη
ρώσω εγώ τάς παρατηρήσεις σου...6 γείτονας 

ΡΙΤΑ.—Έγώ ; . . .Άν τήν εΐξεύρω ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Μέ]συγχωρείτε...Έλησμόνησα 

πώς ό σύζυγος σας δέν άνακοινοΐ ποτέ είς κα
νένα δ,τι γράφει. 

ΡΙΤΑ. (Άναστενάζουσα). ΕΊς κανένα απολύ
τως... Αλήθεια, και αί εφημερίδες τί γράφουν; 

ΓΡΕΝΝΟΣ.— Τί σας μέλει τί γράφουν αί 
ποϋ θέλει νά κουσκουσουρεύη, αλλάζει συνήθως εφημερίδες, άφοϋ δλος ό κόσμος ποϋ έπλημμύ 
σπίτι, οχ ι διότι δέν ευρίσκει, καθώς είπες, κα-
τάλληλον έδαφος κακογλωσσιάς, άλλά διότι δέν 
ευρίσκει τούς υπηρέτα; τών γειτόνων του φλύα
ρους σαν καί σένα...κατάλαβες ; 

ΒΕΡΓΗΣ.—Ώστε νομίζετε πώς έγώ ;.. 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Αυτό ποϋ σοϋλέωέγώ !.. 
ΒΕΡΓΗΣ. — Σωπάτε γιατί έρχεται ή κυρία. 

ΣΚΗΝΗ ΔΕϊ*ΤΕΡΑ 

01 α ν ω τ έ ρ ω κ α ι Ρ ί τ α 
ΡΙΤΑ [ερχόμενη εκ τών δωματίων της). Ά ! 

σεις είσθε, κύριε Γρέννε... Κ' έγώ δέν 'μπόρεσα 
νά καταλάβω μέ ποιόν ομιλεί τόσην ώραν ό 
Βεργής. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.— Ν α ι , έγώ είμαι κυρία μου, 
κ' έν πρώτοις σάς παρακαλώ νά δεχθήτε μίαν 

ρησε χθες τό θέατρον, κατεχειροκρότησε τό έρ
γον. 

ΡΙΤΑ. — Όπωσδήποτε καί ή γνώμη τών κρι
τικών... 

ΓΡΕΝΝΟΣ.— Μά, άν εξαιρέσετε, κυρία μου, 
δύο-τρεϊς αμερόληπτους, οί άλλοι δλοι έννοοϋν 
εις κάθε έμφάνισιν νέου έργου νά λύσουν τάς 
προσωπικάς των διαφοράς μέ τόν συγγραφέα... 
Αύτόάκριβώς συνέβη καί μέ τύέργον τοΰσυζύγου 
σας...ολο"ι ·οί αμερόληπτοι κριτικοί γράφουν εν
θουσιωδώς περί αύτοΰ. 

ΡΙΤΑ.— Καί οί άλλοι; 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Οί άλλοι...εξεσπάθωσαν κυ

ριολεκτικώς κατά τοϋ έργου. ΈνΟυμεΐσθε τόν 
μαλλιαρόν εκείνον ποιητήν ποϋ μας άνέγνωσε 
προ μηνών είς τής κυρίας Κατραντή μίαν κω-

*καλή 'με'ραν» καί κατόπιν τά συγχαρητήρια μωδίαν του ;... Αυτός λοιπόν ευρίσκει σήμερον 
μου διά τήν χίΐεσινήν έπιτυχίαν τοϋ συζύγου σας. τό έργον τοϋ συζύγου σας οϊκτρύν καί ξεύρετε 

ΡΙΤΑ.— Σάς ευχαριστώ" (τώ Βεργη). Έσύ 
Βεργή, πήγαινε. 

ΒΕΡΓΗΣ.— Έάν έλί)η κανείς άλλος; 
ΡΙΤΑ.— Νά τόν φέρης εδώ, δπως έφερες 

καί τόν κύριον Γρέννον. 
ΒΕΡΓΗΣ.—Πολύ καλά. [εξέρχεται διά τοϋ 

βάθους). 
ΓΡΕΝΝΟΣ.— Δέν σάς είδα χθες τό βράδυ 

εις τό θέατρον, κ' ένύμισα δτι έπρεπε νά έλθω 
νά σάς συγχαρώ έδώ. 

ΡΙΤΑ.— Είσθε πολύ καλός. Άλλά γιατί 
στέκεσίΐε δρί)ός...δέν κάίΐεσ&ε; 

Γ Ρ Ε Ν Ν Ο Σ . — {Άψοϋ καΟίσ)]). Μ β Γ Ο Ι , 
ΡΙΤΑ. (χα&ημί<η).'Κα\ ήτο πραγματικώς έμ-

μορφον τό έργον τοϋ Κώστα ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ. —Ώραιότατον. Ιδίως ή δευ

τέρα καί τρίτη πραξις Ιξετρέλλαναν τόν κόσμον. 
ΡΙΤΑ. —Αλήθεια; 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Σάς βεβαιώ... Μά σεις δέν 

τήν ξεύρετε καθόλου τήν κωμωδίαν αυτήν : 

διατί; Διότι, άφοϋ περιέφερε τήν σαχλαμάραν 
του έκείνην είς δλους έν γένει τούς θιάσους Α 
θηνών καί περιχώρων καί απερρίφθη μετ' ε
παίνων, έσχημάτισε τήν πεποίθησιν δτι τό πά
θημα του αυτό οφείλεται είς άντιζηλίαν τοϋ 
συζύγου σας...Ένας άλλος κριτικός, μέ φουστά
νια αυτός, συμμερίζεται καθ' δλην τήν γραμ-
μήν τί]Λ' ϊΛ'ώμην τοϋ μαλλιαρού ποιητοϋ, ό'χι έκ 
συναδελφότητος πρός την κοτσίδα τήν οπο ίαν 
καί οί δύο φέρουν, άλλά διότι άλλοτε ό σύ
ζυγος σας έτόλμησε νά τής συστήση δτι προ-
τιμύτερον είνε νά λευκαίνη τ' άσπρόρρουχα τοΰ 
μπαμπά της παρά νά μουντζούρα» νη τό χαρτί! 

ΡΙΤΑ.— Μ ά , ό κόσμος ποϋ διαβάζει τάς κρί
σεις αύτάς, δέν γνωρίζει καί τά α'ίτια... 

ΓΡΕΝΝΟΣ.— Γνωρίζει δμω; αυτούς ποϋ 
τάς γράφουν καί διασκεδάζει μαζύ τους. 

ΡΙΤΑ. "Ωστε φρονείτε δτι τό έργον τοϋ συ
ζύγου μου. . . 

ΓΡΕΝΝΟΣ.— Είχε ζηλευτήν έπιτυχίαν καί 
— 1606 — 
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Οά κάμη σειράν παραστάσεαη-, δπως άλλοις τε 
συνέβη καί μέ δλα τά άλλα έργα του... Μά, σεις 
αλήθεια, πώς δέν είσθε είς τήν παράστασιν ; 

ΡΙΤΑ. Μέ ποιόν νάέλθω ;..Μόνη ;Δέν τό βρί 
σκω σωστόν...άλλως τε, αρκεί δτι τό έργον επέ
τυχε και είμαι ευχαριστημένη. 

ΓΡΕΝΝΟΣ. — Είλικρινώς; 
ΡΙΤΑ.— Τί θά εϊ.πή: εϊλικρινώς... Έάν δέν 

είμαι έγώ ευχαριστημένη, ποίος άλλος θέλετε νά 
είνε ; Δέν ξεύρετε πώς αί έπιτυχίαι τοϋ συζύγου 
μου μέ ενθουσιάζουν... καί δτι ή δόξα του αν
τανακλά καί έπ' έμοΰ ; 

ΓΡΕΝΝΟΣ— Ναι, άλλά νά μην απολαμβά
νετε και σεις ;... 

ΡΙΤΑ— Σάς παρακαλώ... Άφοϋ δ σύζυγος 
μου τό θέλει έτσι, θά ειπή δτι καί έτσι πρέπει 
νά γίνεται... Έγώ τόν αγαπώ τόσον, ώστε ο,τι 
καί άν κάνη, τό ευρίσκω καλόν. 

ΓΡΕΝΝΟΣ—Τά λέτε μέ τήν καρδιά σας 
αυτά ; 

ΡΙΤΑ (Μέ /Λχοιαν ίπίπληξιν).— Μά, γΐά 
νά σάς πώ... μοϋ φαίνεται, πώς σήμερα ήλθατε 
'δώ μ' έχθρικάς διαθέσεις. 

ΓΡΕΝΝΟΣ— Ά π ' εναντίας μάλιστα, μέ 
πολύ φιλικάς... φιλικωτάτας. Καί άπόδειίις δτι 
έρχομαι νά σάς υποδείξω δτι είνε καιρός πλέον 
νά επαναστατήσετε. 

ΡΙΤΑ (έκπληκτος).— Μπα ! καί εναντίον 
τίνος ; 

ΓΡΕΝΝΟΣ—Τοϋ τυράννου! Ή εποχή μας 
σήμερον δέν αναγνωρίζει τυραννίας. 

ΡΙΤΑ. (Αλλάζουσα δμιλίαν). Καί ήτο πο
λύς κόσμος είς τήν παράστασιν ; 
| ΓΡΕΝΝΟΣ. Παρά πολύς. Μόνον σεις έλεί-
πατε... καί ή έλλειψίς σας παρετηρήθη, έσχολιά-
σθη μάλιστα... Έγώ, εννοείται, ανέλαβα τήν 
ΰπεράσπισίν σας... 

ΡΙΤΑ. Σάς ευχαριστώ,άλλ'ήτο δλως διόλου 
περιττύν, διότι εις τό θέατρον ημπορεί νά έρχω-
μαι δταν θέλω καί νά μην έρχωμαι δταν δέν 
θέλω! 

ΓΡΕΝΝΟΣ.— Ν α ι , δέν σάς λέω, άλλ' ό κό
σμος, βλέπετε, έχει διαφορετικήν γνώμην... 
ακριβώς δι' αυτό ανέλαβα τήν ΰπεράσπισίν 
σας. 

ΡΙΤΑ(Μέ κάποιαν δυσφορίαν).—Έπαναλαμ-

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α · 

βάνο) δτι σάς ευχαριστώ... Άλλά δέν ημπορώ 
νά καταλάβω διατί ό κόσμος νά άσχοληθή περί 
έμοΰ, ένα» είχε τόσα νά είπή διά τό έργον, διά 
τόν συγγραφέα, διά τήν παράσταση"... 

ΓΡΕΝΝΟΣ.— Μά, καί διά τόν συγγραφέα 
είπε πολλά... δπως άλλως τε, ήτο καί δίκαιον 
διότι δέν έπρεπε νά σάς απαγόρευση νά έλθετε 
είς τήν πριοτην τοϋ έργου του. 

ΡΙΤΑ (Με ΰυμόν).— Καί ποίος σάς είπεν 
δτι μοϋ άπηγόρευσε ποτέ τίποτε ;... "Ο,τι κά
μνω, τό κάμνω διότι τό θέλω έγώ... καί δ,τι 
θέλω έγώ, τό θέλει καί ό σύζυγος μου... (Με 
.τεριααότερον ίϊυμόν). Καί παρακαλώ τόν κόσμον 
νά μην άσχολήται μήτε δι* έμέ, μήτε διά τόν 
σύζυγον μου. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.— Αυτό δέν είνε δυνατόν... δι
ότι τά έργα τοΰ συζύγου σας, εννοείτε ;... Τά 
έργα λέγω... Τά έργα τοϋ συζύγου σας παρέχουν 
αυτό τό δικαίωμα είς τόν κόσμον. 

ΡΙΤΑ. — Εινε πολύ περίεργος αυτός ό κό
σμος καί θά τόν παρκαλέσω ν ' άφήση κατά μέ
ρος αυτήν τήν περιέργειαν. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.— Δέν τό νομίζω εύκολον τό 
πράγμα... Εύκολώτερον θά ήτο νά έπαύατε σεις 
νά δίδετε άφορμήν είς σχόλια. 

ΡΙΤΑ.—Δηλαδή ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ. —Δηλαδή.. Μίαν φοράν καί ό 

σύζυγος σας δέν φροντίζει γΐά σάς, νά παύσετε 
καί σεις νά φροντίζετε δι' αυτό ν . . . Αρκετά, νο-
μίζομεν, πώς έτυραννήθητε. 

ΡΙΤΑ. — Λυτό τό «νομίζομεν» δέν τό εννοώ 
καθόλου. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Δηλαδή, κ' έγώ καί ό κόσμος 
δλος ν ο μ ί ζ ο μ ε ν , εννοείτε ; 

ΡΙΤΑ. — Είσθε λοιπόν ήπατημένος καί σεις 
καί ό κόσμος δλος. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Μήπως σεις δέν συμπεριλαμ-
βάνεσθε είς τόν κόσμον δλον ; 

ΡΙΤΑ.—Εννοείται. 
ΓΡΕΝΝΟΣ.·—Λοιπόν είσθε καί σεις ήπα-

τηιιένη, ή μάλλον ή μόνη ήπατημένη...καί δυ
στυχώς έν γνώσει σας...Διότι, γιατί νά τά κρύ-
βωμε ; Ξεύρετε πολύ καλά, δτι δ σύζυγος σας, 
έξω αϊτό τό θέατρον, τής κωμο>δίες καί τής θεα
τρίνες, δέν ασχολείται διά τίποτε άλλο...μά, 
διά τίποτε απολύτως...καί αυτό άπό τήν έπομέ-

1697 — 
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χίαν τοϋ Κώστα...Τέλειος θρίαμβος...τέλειος ! 
ΡΙΤΑ. — Σ' ευχαριστώ θερμώς. 
ΡΕΚΑΝΤΗ.—Δέν εΐν' έτσι, κύριε Γρέννε ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Ακριβώς. 
ΡΕΚΑΝΤΗ.—Καί ό Κώστας ποϋ εινε ; 
ΡΙΤΑ.—Μά, μέσα...θά εργάζεται. 
ΡΕΚΑΝΤΗ.—"Ηθελα νά τόν έβλεπα...γιατί 

χθες τό βράδυ δέν τόν είδα καθόλου. 
ΓΡΕΝΝΟΣ. — Σάν δυσκολον, μοϋ φαίνεται, 

νά τόν ΐδήτε...Δέν συνηθίζει νά παρουσιάζεται 
είς ανθρώπους ποϋ δέν έχουν άμεσον σχέσιν μέ 
τό θέατρον...καί δέν φέρουν καί μεσοφού-
σταννον ! 

ΡΙΤΑ (μετά πείσματος). Άπατάσθε ! (κτυπά 
τον κώδωνα). 

ΡΕΚΑΝΤΗ.—Τό βέβαιον εινε δτι τόν άπερ-
ρόφησεν δλως διόλου τό θέατρον καί τόν χά
σαμε. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Τόν ηύραν δμως άλλαις ! 
ΒΕΡΓΗΣ (εμφανιζόμενος είς τήν ΰύραν τοϋ 

βά&ονς)—Δ ιατάξατε. 
ΡΙΤΑ (τω Βερνή).— Ε ί π ε είς τόν κΰριόν 

σου δτι ήλθεν ή κυρία Ρεκάντη νά τόν συγχαρή 
καί θέλει νά τον ίδή. 

ΒΕΡΓΗΣ.—Αμέσως ! (Προχωρεί καί εισέρ
χεται είς τό γραφεΐόν τοϋ Φέλτη). 

ΡΕΚΑΝΤΗ (τή Ρίτα).— Αλήθεια, έλησμό-
νησα νά σού ειπώ δτι, δπου κι' άν εινε, θ ά ελθ# 
καί ό κύριος Πέστροφος νά σάς συγχαρή...Τόν 
συνήντησα εις τόν δρόμον. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Έκ συμπτώσεως, βεβαίως. 
ΡΕΚΑΝΤΗ (πειραχ&έίσα). Μάλιστα, κύριε 

Γρέννε. 
ΓΡΕΝΝΟΣ. — Καί πώς δέν ήλθατε μαζύ ; 
ΡΕΚΑΝΤΗ.—Μά... 
ΡΙΤΑ. Θ ά είχε κάποια δουλειά ό άνθρωπος... 
ΓΡΕΝΝΟΣ. —"Η θ ά έφοβήθη μή παρε-

ξηγηθή. 
ΡΕΚΑΝΤΗ.—Δέν πιστεύω. • 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Άφοϋ δέν τό πιστεύετε σεις, 

δέν τό πιστεύω κ' εγώ... Καί σεις θ ά ξεύρετε 
καλλίτερα άπό εμένα...άλλως τε, καί γιατί νά 
παρεξηγηθή ; Μήπως χθες δέν είσθε μαζύ είς 
τό θέατρον μόνοι. 

ΡΕΚ. Μάλιστα, εΐμεθα...εΐχεν έργασίαν ό 
Ανδρέας καί παρεκάλεσα τόν κύριον Πέστροφον 

ιΡΑΡΤΙΙΜΑ» 

νά μέ συνοδεύση... Μήπως έγεινε καί δι' αυτό 
λόγος εις τό θέατρον ; 

ΓΡΕΝ.—Όχι, δέν έκαμε καμμίαν έντύπωσιν 
τό πράγμα...Ή συχνή έπανάληψις, βλέπετε... 

ΒΕΡΓΗΣ ("Εξερχόμενος τοϋ γραφείου τοϋ 
Φέλτη). Ό κύριος εύχαοιστεΐ πολύ τήν κυρίαν 
Ρεκάντη, άλλά νά τόν συγχωοή, μοΰ είπε, διότι 
έχει πολλήν έργασίαν καί δέν 'μπορεΐ νά την 
διακόψη. 

ΡΕΚΑΝΤΗ (ΠειραχΟεϊσα). Καλά! 

(Ό Βεργης εξέρχεται δια τοΰ βάθους) 

ΓΡΕΝ. Δέν σάς τάλεγα 'γώ ! 
ΡΙΤΑ.— Μ'άφοϋ έχει τόσον πολλήν έργα

σίαν ; 
ΡΕΚΑΝΤΗ.— Γράφει κανένα νέον έργον ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ. (Γελών). Ποίον ρωτάτε;...Έ

μενα ή τήν κυρίαν; 
ΡΕΚΑΝΤΗ.—Τήν Ρίτα. 
ΓΡΕΝΝΟΣ. — Θά δυσκολευθή νά σάς απάν

τηση../Η κυρία δέν φροντίζει ποτέ νά μάθη 
τί γράφει ό σύζυγος της. 

ΡΙΤΑ. (Άποτόμως). Έχετε λάθος < 
ΓΡΕΝΝΟΣ (Με είρωνείαν).— Ά ! ναι, 

έχετε δίκαιον...(τη Ρεκάντη).Φροντίζει,άλλά ποτέ 
δέν τό μανθάνει, διότιό σύζυγος της... ποτέ δέν 
τής λέγει τίποτε. 

ΡΕΚΑΝΤΗ.— Κι' αυτή, βλέπετε, σκοτί
στηκε Δέν είνε έτσι, Ρίτα μου ; 

ΡΙΤΑ.— Όχι, δέν είν'έτσι. Πρώτη εγώ εν
διαφέρομαι δι' δ,τι κάμνει ό σύζυγος μου καί 
πρώτη έγώ τό μανθάνω... 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Άπό τάς εφημερίδας!.. Ό -
σάκις δηλαδή 'μποροϋν νά γράψουν αί εφημε
ρίδες τί κάμνει ό σύζυγος σας, διότι είνε καί 
(τονίζων ιδιαιτέρως τάς τελευταίας τον λέξεις.) 
πολλά πράγματα τά όποια δέν γράφονται ! (τή 
Ρεκάντη-) Τί λέτε καί σεις ; 

ΡΕΚΑΝΤΗ.—Έγώ, νομίζω, πώς αυτή ή ο
μιλία τήν στενοχωρεί τήν Ρίτα καί καλλίτερα 
εινε νά τήν άλλάξωμε. 

ΡΙΤΑ.—Όχι, καθόλου... Άλλα πράγματα 
μέ στενοχωρούν εμένα, καί δέν 'μπορώ νά εν
νοήσω, πώς μερικοί άνθρωποι ποϋ θέλουν νά 
κάμουν τόν άνθρωπον τοϋ κόσμου δέν προσπα-
θοΰν νά τ' αποφύγουν. 

έπομένιος θά επιμείνω..θά επιμείνω διότι έγνώ. 
ρισα πολύ καλά τάς γυναίκα;. 

ΡΙΤΑ.—Τάς γυναίκας τών τριόδων. 
ΓΡΕΝΝΟΣ. — Ή γυναίκα, κυρία μου, οπου

δήποτε καί άν ευρίσκεται, είτε είς τάς τριόδους, 
εϊτε εις τάς διόδους, είτε εις τό θέατρον εϊτε είς 
τά σαλόνια, εινε μία καί ή αύτή...Αέν ανέχεται 
ποτέ τήν άδιαφορίαν τοϋ ανδρός...άργά δέ ή 
γλήγωρα, θά τόν έκδικηθη. 

ΡΙΤΑ. — Θά έκδικηθη δηλαδή τόν άνδρα, 
ό'χι δμως καί τόν άνδρα της...εννοήσατε ; Είπα: 
της...τόν άνδρα της, τόν σύζυγόν της. 

ΓΡΕΝΝΟΣ. — Κυρία μου, επιτρέψατε μου 
νά σάς ειπώ δτι άεροβατεΐτε καί καλά θά κάμετε 
νά σπεύσετε νά ζητήσετε προνόμιον ευρεσιτε
χνίας τών αεροπλάνων ! 

ΡΙΤΑ. — Βλέπω δτι αρχίσατε νά πουλάτε καί 
πνεύμα, δυστυχώς θά ξεπουλήσετε γλήγωρα,διότι 
τό κατάστημα σα; είνε πολύ στενόν. 

Σ Κ Η Ν Η Τ Ρ Ι Τ Η 

Οί ανωτέρω, Βεργής καί Ρεχάνη) 

ΒΕΡΓΗΣ (άπό τής ϋνρας τοϋ βάϋονς).— 
ΤΙ κυρία Ρεκάντη. 

ΡΙΤΑ.—Μά, δέν σοΰ είπα όποιος έλθη νά 
τόν φέρης έδώ ; 

(ό Βεργης αποσύρεται) 
ΓΡΕΝΝΟΣ (Μειδιών). — Έλησμονήσατε νά 

έριοτήσετε άν είναι μόνη,ή άν τήν συνοδεύη κα
νείς άλλος. 

ΡΙΤΑ. —Τέτοια ώρα ποιος θά τήν συνοδεύη... 
ό σύζυγος της είνε εις τό γραφεΐόν του. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.--Μά, μίαν κυρίαν δέν τήν συ
νοδεύει πάντοτε ό σύζυγος της... (Με ϊδιαίτερον 
τόνο.'). Μερικάς μάλιστα, δέν τάς συνοδεύουν 
ποτέ οί σύζυγοι ! 

ΡΙΤΑ (έννοήσασα τον υπαινιγμό·/). — Άλλ ' 
ούτε καί κανείς άλλος. 

ΡΕΚΛΝΤΉ (εισερχόμενη). — Καλ' ήμερα, 
Ρίτα μου... Ώ ! Κύριε Γρέννε, καλ' ήμερα σας. 

ΓΡΕΝΝΟΣ (έγειρόμενος καιΰποκλινόμενος). 
—Καλ' ήμερα σας. 

ΡΙΤΑ.—Ιουλία μου, καλ' ήμερα. (Άσπά-
ζονται άλλήλας). 

ΡΕΚΑΝΤΗ. (Άφοϋ καιΉση).—"Ερχομαι ε
πίτηδες νά σέ συγχαρώ διά τήν χθεσινήν έπιτυ-

νην σχεδόν τοΰ γάμου σας.,.Άπόδειξις, ότι εξ 
χρόνιο τώρα είσθε πανδρευμένοι και δέν έχετε 
οΰτε ένα παιδί. 

ΡΙΤΑ (Μετά πείσματος).—"Αλλοι έχουν δώ
δεκα χρόνια και δέν έκαμαν παιδί. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Εκείνοι τουλάχιστον κατέβα-
λον πάσαν δυνατή ν προσπάθειαν και απέτυχαν, 
ένώ σεις... 

ΡΙΤΑ (με ειρωνεία)·).—Ένώ ημείς ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ. — Σεις, νομίζετε πώς αυτά γίνον

ται διά τής έπιφοιτήσεως τοΰ αγίου πνεύματος... 
Μέ συγχωρήτε οτι σας τά λέγω όρθά-κοφτά, 
άλλά τό πρός υμάς ενδιαφέρον μου... 

ΡΙΤΑ (θυμωμένη). — Σας παραφέρει καί δέν 
ξέρετε τί λέτε...διότι, ούτε τόν μαγικόν σκοΰφον 
άν φορούσατε, δέν θά ξέρατε τί κάμνομεν εγώ 
καί ό σύζυγο; μου...τόν όποιον βεβαίιος ζη
λεύετε διότι έχει μίαν γυναίκα ποϋ τόν άγαπα 
τόσον. 

ΓΡΕΝΝΟΣ (γελών).— Μίαν μόνον ; Πώς 
φαίνεσθε ότι δέν έπατήσατε ποτέ εις τά παρα
σκήνια τού θεάτρου. 

ΡΙΤΑ. — Μίαν στιγμήν, παρακαλώ... Είπατε 
προηγουμένως οτι τόπρόςέμέ ενδιαφέρον σας, 
σάς κάμνει νά μοΰ όμιλήτε όρθά-κοφτά...λοιπόν 
κ' εγώ μέ τόν ίδιον τρόπον θά σάς μιλήσω... 
"Αν νομίζετε δτι μέ τάς διαβολάς θάμέ κάμετε ν* 
άπιστήσω πρύς τόν σύζυγόν μου, άπατάσθε... 
καί περισσότερον άν νομίζετε, δτι σεις θά είσθε 
εκείνος διά τοΰ οποίου θά εκδικηθώ τόν σύζυ
γόν μου...άν ύποτεθή δτι ήτο δυνατόν ποτέ νά 
μοϋ περάση άπό τόν νουν μία τέτοια ιδέα... 

ΓΡΕΝΝΟΣ. — Κυρία μου, μέ παρεγνωρί-
σατε... 

ΡΙΤΑ.—Αυτό είνε αλήθεια...Σάς γνώρισα 
καί σάς παραγνώρισα...Λοιπό ν, ματαιοπονήτε... 
Καί αυτό έπρεπε νά τό καταλάβετε πρό πολλού 
καιρού..."Αλλοι είς μίαν τετραετίαν παίρνουν 
δίπλωμα, σεις έχετε δύο τετραετίας ποϋ μέ σπου
δάζετε κ' έν τούτοις πάντοτε άπορρίπτεσθε μετά 
πολλών επαίνων...Καλόν λοιπόν νά έπιδοθήτε 
είς άλλο επάγγελμα καί ίσως επιτύχετε περισσό
τερον... 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Σας ευχαριστώ διά τάς σύμ
βουλος σας...δυστυχώς δμως εις την ήλικίαν μου 
εινε πολύ δύσκολον ν ' αλλάξω επάγγελμα καί 
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ΡΕΚΑΝΤΗ (Γελώσα). Λεν πιστεύω νά τά ΓΡΕΝΝΟΣ.—Λεν είμαι αρμόδιος νά σάς 

λέτε αυτά διά τύν κΰριόν Γρέννον. απαντήσω...Άλλ' άν εινε αλήθεια αύτύ ποΰ 

ΓΡΕΝ.— Βεβαίως, όχι.·.διότι έγώ τής είμαι λέτε, πράγμα τό όποιον δυσκολεύομαι νά πι
ο πλέον εΰάρεστος άνθρωπος τοϋ κόσμου, κα- στεΰσω... 
θόσον ομιλώ πάντοτε περί τοΰ συζύγου τη 
Τοϋ συζύγου της τόν όποιον λατρεύει μέχρι 
τρέλλας... Αέν εΐν' έτσι; 

ΡΙΤΑ. — Καί τοϋ αξίζει! 
ΡΕΚΑΝΤΗ. (Γελώσα). Ά ν σάς άκουε κανείς 

πώς ομιλείτε, ώρισμένως θά ένόμιζε πώς είσθε 
έρο)τευμένοι. 

ΓΡΕΝ.—Έγώ τουλάχιστον κάμνω ό,τι 'μπο-
ρώ γΐά νά μή φαίνωμαι., .Άν μέ καταλάβατε 
σεϊς,θά εΐπή ότι είσθε πολύ έξυπνη. 

ΡΕΚΑΝΤΗ. — Όχι, πολύ έξυπνη δέν είμαι 
άλλά, μοϋ φαίνεται, πώς ή Ρίτα δέν σάς πολυ-
νοστιμεύεται! 

ΡΙΤΑ.— Αυτό δά μοΰ έλειπε ! 
ΓΡΕΝ. (Τή Ρίτα). Καί όμως δέν σάς εινε ά-

πηγορευμένον !... Κάθε άλλο... 
ΡΙΤΑ (ΙόΊα).—Κτήνος 

(Κρούετκι ή Ούρα τοΰ βάθους^ 
ΡΙΤΑ.—Εμπρός ! 

Σ Κ Η Ν Η Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 

Οί ανωτέρω και Πέστροφος 

ΠΕΣΤΡΟΦΟΣ. (Εισερχόμενος καί προχω
ρά» πρός τήν Ρίταν ήν χαιρέτα διά χειραψίας). 
— Κυρία μου, τά συγχαρητήρια μου διά τόν 
χθεσινόν θρίαμβον. 

ΡΙΤΑ. — Σάς ευχαριστώ πολύ...(/1ε«κΓύουσα 
αύτώ κάθισμα). Καθήστε, παρακαλώ. 

ΠΕΣΤΡΟΦΟΣ. — Μ β Γ Ο Ι . (Χαιρετών διά 
κλίσεως τής κεφαλής). — Κυρία Ρεκάντη...Κύ
ριε νρίχχο...(Κάθηται' τή Ρίτα). Καί ο θριαμ
βευτής τής χθεσινής βραδείας τί γίνεται ; 

ΡΙΤΑ. —Εργάζεται. 
Ι 1 Ε Σ Τ Ρ . — Μά, δέν κάθεται νά ξεκουρασθή 

καί λίγο, ό ευλογημένος !...Ακόμη είνε χλωρές 
ή χθεσινές δάφνες...θά πάθη. 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Μά, δέν πιστεύω δά νά εργά
ζεται όσον φαίνεται...Έχει καί της ώραις του 
τής αναψυχής. 

ΠΕΣΤΡ. — Δέν αμφιβάλλω. Καί εΐιιαι βέ
βαιος οτι τής περισσότερες ώραις θά τάς δια
θέτη διά τήν σύζυγόν του. 

ΡΙΤΑ (άποτόμως).— Μά, έπί τέλους, σάς 
παρακαλώ! 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Ά ν είνε αλήθεια αυτό ποϋ 
λέτε...(στρεφόμενος πρός τήν Ρίταν) καί τό πι-
στεύο)...αύτύ σημαίνει, ότι ό κύριος Φέλτης δέν 
ομοιάζει καθόλου μέ τύν σύζυγόν τής κυρίας Ρε
κάντη . 

ΡΕΚΑΝΤΗ (Μετάτνος εκπλήξεως). —Και 
διατί, παρακαλώ ; 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Μά, δέν φαίνεται νά διαθέτη 
πολλάς ώρας γΐά σάς ό σύζυγος σας. 

ΡΕΚΑΝΤΗ. — Και τί ξεύρετε σεις ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Ό,τι βλέπω...Έπί τοΰ προ

κειμένου μάλιστα, ημπορεί νά μάς είπή τήν γνώ-
ιιην του καί ό κύριος Πέστροφος. 

ΠΕΣΤΡΟΦΟΣ.—Μά, έγώ πολύ συχνά τύν 
βλέπω τύν κύριον Ρεκάντην μέ τήν γυναικά του.. 

ΓΡΕΝΝΟΣ. —Όταν είσθε οί τρεις...Σάς έ-
τυχεν όμως καινά μή τύν βλέπετε όταν είσθε οί... 

ΡΙΤΑ.—Νά μοϋ επιτρέψετε, κύριε Γρέννε, 
νά σάς ειπώ ότι δέν είσθε 'ς τά καλά σας σή
μερα... Εννοείτε νά πειράζετε όποιον συναντή
σετε 'μπροστά σας. 

ΠΕΣΤΡΟΦΟΣ. —Μή τύν μαλιονετε, κυρία 
Φέλτη...Κατά βάθος εινε καλύς άνθρωπος. 

ΡΕΚΑΝΤΗ. — Διά νά τύν δέχεται ή Ρίτα 
σπίτι της, έτσι θά είνε, φαίνεται ! 

ΡΙΤΑ.—Δέν εξαρτάται άπύ μένα ποίους νά 
δέχωμαι καί ποίους νά μή δέχομαι. 

ΡΕΚΑΝΤΗ.—"Ωστε ό κ. Γρέννος ευρίσκε
ται εδώ κατ'άνοχήν ! Χάχ! αχ ! ά !.. 

ΓΡΕΝΝΟΣ. — Είσθε, βλέπω, άξιόχρεως οφει
λέτης... μέ πληρώνετε τοις μετρητοίς ! 

ΠΕΣΤΡΟΦΟΣ.—Δέν τ' αφήνετε τώρα αυτά. 
(τη Ρίτα). Αλήθεια, κυρία Φέλτη, δέν θά μπο
ρέσουμε νά ιδούμε τύν ευτυχή συγγραφέα ; 

ΓΡΕΝΝΟΣ (Ζωηρώς).—Είνε αδύνατον ! 
ΡΙΤΑ.—Μά, πού τύ ξέρετε, σεις κύριε Γρέν

νε ; (κτυπά μετά πείσματος τόν κώδωνα). Τώρα 
θά τύν ειδοποιήσω νά έλθη. (Πρός τόν έμφανι-
ζύμεχον εις τήν θύραν τοϋ βάθους Βεργήν).Ειπέ 
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είς τύν κΰριόν σου, ότι τύν ζητούν εις τήν σάλαν 

νά τύν ιδούν. 
ΒΕΡΓΗΣ. —Πολύ καλά, (εισέρχεται εις τό 

γραφεΐόν τοϋ Φέλτη). 
ΡΕΚΑΝΤΗ. — Νά σοϋ 'πώ όμως, Ρίτα, ά ν 

έλθη τώρα, θά μοΰ κακοφανή πολύ. 
ΓΡΕΝΝΟΣ. — Μείνατε ήσυχη καί δέν Οά 

σάς κάμη αυτήν τήν προσβολήν. 
ΠΕΣΤΡΟΦΟΣ. —Μά, άν έχη έργασίαν ό 

άνθρωπος θά ήτο άδικον νά ιό.· διακόψο)μεν. 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Τί απλοϊκοί ποΰ είσθε!.. 
ΒΕΡΓΗΣ. (Εξερχόμενος τοΰ γραφείου τοϋ 

κυρίου του). Κυρία...νά σάς 'πώ.... 
ΡΙΤΑ.—Λέγε. 

' ΒΕΡΓΗΣ.-Μά.. . 
ΓΡΕΝ.— Καλέ, ϊδιαιτέρω; θέλει νά σάς 'πή, 

δέν καταλαβαίνετε;... (Πρός τήν κυρίαν Ρε
κάντη, ενώ ή Ρίια μεταβαίνει πρός τόν Βεργήν). 
Βλέπετε, ότι είνε ευγενής άνθρωπος ό κύριος 
Φέλτης καί δέν έννοεΐ νά σάς προσβάλη ! 

ΡΙΤΑ. (Μετά πείσματος, πρός τόν Βεργήν 
όστις τή είπε κάτι τι ιδιαιτέρως). Καλά!.. (Πη
γαίνει και κίθηται εις τήν θέσιν της, ενώ ό Βερ-
γής εξέρχεται διά τής θύρας τοϋ βάθους). Τύν 
συγχωρείτε τύν Κώστα... 

ΓΡΕΝ.— Δέν σάς τάλεγα 'γώ ! 
ΡΙΤΑ.— Τί έλέγατε σεις!... είνε μέσα ό αυ

τός...ό.. ή πρωταγωνίστρια του καί εννοείται ότι 
δέν 'μπορεΐ νά τήν άφήση μόνην...(7<5·«) Οϋφ !.. 

ΠΕΣΤΡΟΦΟΣ.—Τότε... 
(Ό Βεργη; έμοκνίζετκ'. είς τήν Ούρ,κν τοΰοάΟους) 

ΡΙΤΑ (τω Βεργή)—Τ είνε ; 
ΒΕΡΓΗΣ. — Ή πρωταγωνίστρια τοϋ θεά

τρου ζητεί νά ΐδή τύν κύριον. 
(Ή Ρίτκ ταράσσεται) 

ΓΡΕΝΝΟΣ. — Λυπηρά καί απροσδόκητος 
περιπέτεια !...Προξενεί, έν τούτοις, έντύπωσιν 
είς τύ άκροατήριον...ι/// Ρεκάντη καί δ Πέστρο
φος μειδιούν) τύ όποιον ομο>ς δέν χειροκρο
τεί !... 

ΡΙΤΑ. (Μετά θυμοϋ).—Νά τής είπής ότι ύ 
κύριος σου δέν δέχεται...Δέν σοϋ ειπεν έτσι ; 

ΒΕΡΓΗΣ.—Δηλαδή... 
ΡΙΤΑ.—Τί δηλαδή ; 
ΒΕΡΓΗΣ.—Μοΰ είπε... 
ΡΙΤΑ. — Καλά, καλά...Νά κάνης ό,τι σοϋ 
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είπε...Καί ούτε έπρεπε νά μ' ερώτησης...Πή
γαινε... (ό Βεργής ίξέρχεται).'Ωςνά μην ήξευρεν 
ό ανόητος, οτι έγώ καί ό σύζυγο; μου έ/ομεν 
μίαν θέλησιν. 

Σ Κ Η Ν Η ΠΕΜΠΤΗ 

Οί ανωτέρω καί Μαρίκα 

ΜΑΡΙΚΑ (Ιστάμενη παράττ,ν θύραν τοϋ βά
θους). Επιτρέπεται ; 

ΡΙΤΑ. — Παρακαλώ... περάσατε. 
ΜΑΡΙΚΑ. (Άφοϋ χαιρετίση διά κλίσεως τής 

κεφαλής πάντας). — Κατόπιν τής χθεσινής επιτυ
χίας, έρχομαι νά ευχαριστήσω τύν κύριον Φέλ-
την καί διά τύν ρόλον τύν όποιον είχε τήν κα-
λιοσϋνην νά μοΰ έμπιστευθη καί διά τάς πολύ
τιμους συμβουλάς, τάς οποίας σχετικώς πρύς 
αύτύν εύηρεστήθη νά μοΰ δώση. 

ΡΙΤΑ.— Ούτε ό σύζυγος μου, ούτε έγώ εΐ-
χομεν καμμίαν άμφιβολίαν περί τής επιτυ
χίας σας. 

ΜΑΡΙΚΑ. — Ή καλωσύνη σας. 
ΡΙΤΑ.— Νά σάς παρουσιάσω τήν φίλην μου 

κυρίαν Ίουλίαν Ρεκάντη. 
ΜΑΡΙΚΑ. (Χαιρετώσα). Κυρία μου... 
ΡΕΚΑΝΤΗ. (Χαιρετώσα). Δεσποινίς..! 
ΡΙΤΑ.— Καί τούς κυρίους Νάσον Πέστρο-

φον...(Λαιρετισ/<οΐ) καί Παϋλον Γρέννον. 

ΜΑΡΙΚΑ. — Ά ! τόν κύριον Γρέννον τύν 

γνωρίζω. 
ΓΡΕΝΝΟΣ. Έξ ακοής...ακούει διαρκώς τά 

χειροκροτήματα μου. 
ΠΕΣΤΡΟΦΟΣ. (Ιδιαιτέρως πρός τήν Ρε

κάντην). Καί τής ανοησίες του ! 
ΡΙΤΑ. (Προαφέρουσα τή Μαρίκα κάθισμα). 

Παρα/.αλώ, δέν κάθεσθε; 
ΜΑΡΙΚΑ. (Καθήμενη). Μ ο Γ Ο Ι . 
ΡΕΚΑΝΤΗ. (Τή Μαρίκα). ΧΟές είχατε, δε

σποινίς, πολύ μεγάλην έπιτυχίαν. 
ΜΑΡΙΚΑ.— Νά τύ πιστεύσω ; 
ΡΕΚΑΝΤΗ.— Νά τύ πιστεύσετε, διότι είμαι 

ή ήχώ τοΰ κόσμου όλου. 
ΓΡΕΝΝΟΣ. [Ίδια). Φαντάσου πείάγλώσσα ! 
ΠΕΣΤΡΟΦΟΣ. — Έγώ, δεσποινίς, δέν προ

σθέτω τίποτε, καθόσον κι' έγώ αποτελώ άσή-
μαντον μέν, άλλ' οπωσδήποτε μέρος τοϋ κόσμου 
όλου, τύν όποιον τόσον καλά άντεπροσώπευ-
σεν... ή ήχώ ! 
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ΜΑΡΙΚΑ.— Είσθε πολύ καλυς... Αναγκάζο
μαι δμιος νά παρατηρήσιο δτι εινε πολύ ολιγαρ
κής ό κόσμος. 

ΡΙΤΑ.— "Οχι δά !.. Σ ε ι ς φαίνεσθε πολύ 
μετριόφρων. 

ΜΑΡΙΚΑ.— Μέ κολακεύετε... Καί ό κύριος 
Φέλτης ; 

ΡΕΚΑΝΤΗ. — Εινε πολύ άπησχολημένος 
καί δέν πιστεύω νά τόν ίδήτε... 

ΜΑΡΙΚΑ.— Τί κρίμα!.. 
Σ Κ Η Ν Η Ε Κ Τ Η 

Οί ανωτέρω καί Φέλτης 
ΦΕΛΤΗΣ. (Εξερχόμενος βιαστικά τοϋ γρα

φείου του καί προχωρών ενθουσιωδώς πρός τήν 
Μαρίκαν.)— Δεσποινίς, καί πάλιν σάς ευχαρι
στώ πολύ-πολύ... (Λαμβάνει τήν χεΤρά της καί 
τήν σφίγγει ενθουσιωδώς διά τώνδύο τουχειρών) 
Σάς είμαι ευγνώμων. 

ΜΑΡΙΚΑ.— "Οχι δά... Έγώ σάς χρεωστώ 
πολλά... μά παρά πολλά... 

ΦΕΛΤΗΣ (ενθουσιωδώς.)— Μά, τί λέτε, 
καλέ, τί λέτε !.. 

(Ή Ρίτα νεύει πρός τον ούζνγόν τηςοτι 
υπάρχουν καί άλλα πρόσωπα έν τή αιθούσγ\.) 

ΦΕΛΤΗΣ (τήΡεκάντη)— Ώ ! κυρία μου, μέ 
συγχιορεΐτε δτι πρό ολίγου δέν κατώρθωσα νά 
σπεύσω νά σάς ευχαριστήσω...(/7ρός τόν Πέστρο-
φον.) Καί σάς φίλτατε... Ή εργασία, βλέπετε, 
μέ είχεν απορροφήσει καθ' ολοκληρίαν... (τώ 
Γρέννω.)"Α ! καί συ έδώ, μπερμπατάκο... 

ΓΡΕΝΝΟΣ.— Ά μ ! λείπει ό μάρτης άπ' 
τή σαρακοστή !.. (Ίδια.) Καί τί σαρακοστή .. 
οκτώ ετών ! 

ΦΕΛΤΗΣ.— Σάς ευχαριστώ δλους... σάς 
ευχαριστώ... (Χαιρετά πάντας διά χειραψίας.) 
Σάς ευχαριστώ... (Επανέρχεται πρός τήν Μαρί
καν μεθ' ής συνομιλεί διαχυτικώτατα.) 

ΡΕΚΑΝΤΗ. (Ιδιαιτέρως πρός τόν Πέστρο-
φον.)— Χαράς τόν τρόπο ! 

ΙΙΕΣΤΡΟΦΟΣ. (Ιδιαιτέρως πρός την Ρεκάι» 
την.) Δέν βαρυέσθε !.."Αλλως τε, διατί νά βλέ-
πωμεν τό κάρφος εις τόν όφθαλμόν τοϋ πλησίον 
μας ενώ... (Μειδία καί εξακολουθεί σννομιλών 
ιδιαιτέρως με. τήν Ρεκάντην.) 

ΓΡΕΝΝΟΣ. (Τή Ρίτα, ιδιαιτέρως.)— Δέτε 
τον, πώς £εροσταλιάζει 'μπροστά της ! 
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ΡΙΤΑ.— Μά, άν δέν περιποιηίΐη τούς διερ
μηνείς τών έργων του, ποίους θέλετε νά περι-
ποιηθή ; 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—Λέτε ; 
ΡΙΤΑ.— Μάλιστα. 
ΓΡΕΝΝΟΣ.— Τό φρονείτε ; 
ΡΙΤΑ.— Τέλος πάντων, δέν 'μπορεΐτε νά ξε

κολλήσετε άπό αυτό το ζήτημα ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ.— "Οχι. 
ΡΙΤΑ.— Σάς λυπούμαι. 
ΡΕΚΑΝΤΗ. (Πρός τόν Πέστροφον.)— Νο

μίζω πώς δέν έχομεν πλέον θέσιν έδώ καί καιρός 
είναι νά πηγαίνωμεν. 

ΠΕΣΤΡΟΦΟΣ.— Ά ! βέβαια... ή αποστολή 
μας έληξε. 

ΡΕΚΑΝΤΗ. (Έγειρομένη. τή Ρίτα.)— Λοι
πόν, Ρίτα μου... Σέ άφήνομεν νά εντρύφησης 
εις τάς οικογενειακός αύτάς διαχύσεις. 

ΡΙΤΑ. (Μελαγχολική.)— Αα ΓΘΥΟΪΓ. 

ΙΙΕΣΤΡΟΦΟΣ. (Γ/] Ρίτι.)- Κυρία Φέλτη, 
καί πάλιν τά συγχαρητήρια μου. 

ΡΙΤΑ.— ΜΟΓΟΪ, κύριεΠέστροφε, Πΐβίτί. 
ΦΕΛΤΗΣ. (Μόλις στρεφόμενος πρός τους 

άναχωρονντας.)— "Α ! φεύγετε ;.. Αα Γβνοίΐ", 
ίΙΙΙ ΓΟΥΟΪΓ. . . (Τους χαιρετά διά κλίσεως τήςκε-
φαλ.ής καί έξακο/.ονθεΐ τήν μετά τής Μαρίκας 
συνομιλίαν τον.) 

ΡΕΚΑΝΤΗ. (Τώ Γρέννω.)— Α υ ΓβνυΪΓ, 
κύριε Γρέννε... 

ΓΡΕΝΝΟΣ. — Δούλος σας, κυρία Ρεκάντη... 
(Άντιχαιρετά καί τόν Πέιτροφον δατις τόν .'-
χαιρέτησε.) 

ΡΕΚΛΝΤΗ. (Ένω απέρχεται στηριζομένη 
επί τοϋ βραχίονος τοϋ Πειτρόφου.)— Τί ανόη
τος αυτή ή Ρίτα, τί ανόητος !.. 

ΙΙΕΣΤΡΟΦΟΣ.—Μά, δέν τό βλέπω... δέν 
τό βλέπω !.. (Εξέρχονται.) 

Σ Κ Η Ν Η Ε Β Δ Ο Μ Η 

Ρίτα, Μαρίκα, Φέλτη; Ροέννος 
ΜΑΡΙΚΑ. (Ιδιαιτέρως πρός τόν Φέλαην). 

Νομίζω, πώς αυτοί ποϋ έφυγαν δέν μ' έχαιρέ-
τησαν. 

ΦΕΛΤΗΣ. Μά δέν βαρυέσαι, νά κάθεσαι νά 
δίδης προσοχήν 'ς αυτούς τούς ελεεινούς θνη
τούς ! ('Εξακολονθοϋν σννομιλοϋντες). 

ΓΡΕΝΝΟΣ. (Τή Ρίτα, δεικνύων τονς σννομι-
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λοϋντας). Έγώ αρχίζω νά στενοχωρούμαι καί 
αναγκάζομαι μέ ττολλήν μου λύπην νά σάς α
φήσω... μέ τήν ελπίδα δμως δτι θά επιστρέψω 
πολύ γλήγορα ευτυχέστερος. 

ΡΙΤΑ. (Ειρωνικώς). Λέτε; 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Είμαι βέβαιος, διότι καθώς 

σάς είπα, γνιορίζω κατά βάθος τάς γυναίκας, 
έκτύς άν έπί τοϋ προκειμένου ή φύσις ήπατήθη. 

ΡΙΤΛ.'Όλα εινε πιθανά'ς αυτόν τόν κόσμον ! 
ΓΡΕΝΝΟΣ.— Αυτό θά τό ιδούμε....Λοιπόν 

ίΙΙΙ ΓΘν01Γ . . ( τ ί" ι Μαρίκα) Δεσποινίς, σάς έχαιρέ-
τησα... 

ΜΑΡΙΚΑ. Χαίρετε, κύριε Γρέννε. 
ΓΡΕΝΝΟΣ. 'Αντίο, Κώστα. 
ΦΕΛΤΗΣ. Αντίο. (Εξακολουθεί τήν μετά 

τής Μαρίκας συνομι/Ίαν τον). 
ΓΡΕΝΝΟΣ. (Τή Ρίτα). Α η ΓβνυΐΓ καί πά

λιν...καί δυσπιστείτε εις τάς εξαιρέσεις τών φυ
σικών κανόνων. 

ΡΙΤΑ.— Χαίρετε, (δ Γρέννος εξερχόμενος 
διά τής ϋνρας τοϋ βάθονς σνναντάται μετά τοϋ 
Βεργή μεθ' ου απέρχεται συνομιλών). 

ΜΑΡΙΚΑ. (ΆντιΧηφθε'σα δτι άνεχώρησαν 
πάντες οι έπισκέπται. Προς τήν Ρίταν). Καί αί 
εντυπώσεις σας έκ τής χθεσινής παραστάσεως ; 

ΡΙΤΑ.—Δυστυχώς δέν κατώρθωσα νά έλθω 
διότι ήμουν ολίγον αδιάθετος. 

ΜΑΡΙΚΑ.—Τί κρίμα! έχάσατε.... Ελπίζω 
δτι απόψε θά μάς κάμετε τήν τιμήν... 

ΡΙΤΑ.-"Ισως. 
ΜΑΡΙΚΑ. (Έγειρομένη). Νά μοϋ επιτρέ

ψετε νά πηγαίνω... 
ΦΕΛΤΗΣ. — Μά, τί βία είνε; 
ΜΑΡΙΚΑ. Έχομε νέες πρόβες πάλιν σήμερα. 

...καί σέ μιά σαχλαμάρα, ποϋ ό θεός νά βάλη 
τό χέρι του....(Τή Ρίτα). Κυρία μου, σάς συγ
χαίρω καί πάλιν καί σάς ευχαριστώ διά τήν φ ι -
λόφρονα ύποδοχήν. 

ΡΙΤΑ. Τό σπίτι μας είνε δικό σας. 
ΜΑΡΙΚΑ.— Σάς ευχαριστώ πολύ... (Χαιρε-

τώνται. Ό Φέλτης την συνοδεύει μέχρι τής &ύ-
ρας τοϋ βάθους. Τώ Φέλ.ττ^. Τό βράδυ δέν πι
στεύω νά λείψετε, αϊ; 

ΦΕΛΤΗΣ.— Πώς γίνεται; 
ΜΑΡΙΚΑ.—Αα ΓβνοΪΓ και η ι ο π Μ . (Έ-

ξέρχεται). 
ΦΕΛΤΗΣ.— Α υ ΓβνοΐΓ, α υ ΓΟΥΟΙΓ. 

ΙΛΡΑΡΤΠΜΑ» 

Σ Κ Η Ν Η ΟΓΔΟΗ 

Ρ ί τ α κ α ί Φ έ λ τ η ς 
[Ό Φέλτης, χωρίς νά στρηφή καθόλου πρός 

την σύζυγόν του, μεταβαίνει γοργώ τώ βή-
ματι άπό τής θύρας τής εξόδου τζρός τήν 
ϋύραν τον γραφείον του. Ή Ρίτα τόν 
παρακολ.ονθεΊ μέ ϋφος περίλυπον καί μέ ά-
πόφασιν νά μή τοϋ ό/ηλ.ήατ\, άλλά την τε-
λ,ευταίαν στιγμήν, καθ' ήν δ σύζυγος της α
νοίγει τήν θύραν τοϋ γραφείου του, τόν κα-
ί.εΐ ιιί: κάποιον παράπονον μάλλ.ον ή παρά-
κλησιν]. 

ΡΙΤΑ. — Κώστα' 
ΦΕΛΤΗΣ. (Στρεφόμενος, άλλά χωρίς ν' ά-

φήσή τό πόμολο τής &ύρας). Τ' είναι; 
Ρ1ΤΛ.—"Ολος ό κόσμος σέ συνεχάρη διά 

την χθεσινήν σου έπιτυχίαν. 
ΦΕΛΤΗΣ.— Αΐ, λοιπόν, 
ΡΙΤΑ.— Δέν θά δεχθήςκαί τά δικά μου συγ

χαρητήρια ; 
ΦΕΛΤΗΣ.— Γιατί όχι;.. Τόσω μάλλον καθ' 

δσον τά δικά σου θά είνε καί τά ειλικρινέστερα. 
ΡΙΤΑ.—Εννοείται. 
ΦΕΛΤΠΣ.Τάδέχομαι λοιπόνκαί σ'εύχαριστώ. 
ΡΙΤΑ. — Τόσο μόνον ; 
ΦΕΛΤΗΣ.—Άλλά τί άλλο ; 
ΡΙΤΑ.—Ένα ξερό-ξερό ευχαριστώ,νομίζεις 

πώς είνε άρκετόν; 
ΦΕΛΤΗΣ.— Είμαι πρόθυμος νά τό μαλα

κώσω, άρκεΐ νά μοϋ υπόδειξης ιόν τρόπον. 
Ρ1ΤΛ.—Ά! νά σοϋ ύποδείξο» έγώ; 
ΦΕΛΤΗΣ. — Περιμένω. 
ΡΙΤΑ. (Μετά τίνος δισταγμοϋ). "Λν σοϋ ζη

τούσα νά μέ φιλήσης;... 
ΦΕΛΤΗΣ. (Μετ' αδιαφορίας). Δέν θά δυ

σκολευόμουνα καθόλου νά τό χάνω...άλλά δέν 
νομίζεις πώς θ ' άρχίσωμε τά ξαναμωράματα ; 

ΡΙΤΑ.— Τό «ξανά» αυτό σημαίνει πώς εΐ-
χαμεν αρχίσει καί άλλοτε, ένω δέν μοϋ φαίνεται 
νά συνέβη τέτοιο πράγμα. 

ΦΕΛΤΗΣ.— Σημαίνει δμως πώς δέν μοιά-
ζομε τους κοινούς θνητούς. 

ΡΙΤΑ.—Έσύ ένδεχόμενον νά μή μοιάζης... 
έγώ δμο3ς είμαι από τούς κοινούς θνητούς...εί
μαι γυναίκα...άπλή γυναίκα καί σέ αγαπώ.... 
(Προχωρούσα πρός αυτόν.) Σέ αγαπώ, Κώστα, 
μου, σέ αγαπώ... 
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ΦΕΛΤΗΣ.— Σ' βυχαριστώ, και δι' αυτό καί 
πηγαίνο) νά εργασθώ μέ περισσοτέραν εύχαρί-
στησιν...ΜβΓθί! (Κινείται δπως ίξέλθη). 

ΡΙΤΑ. (Παρεμβαίνουστ μετάξι) τοϋ ανοίγμα
τος τής θύρας και τοϋ συζύγου της). Κώστα ! 

ΦΕΛΤΗΣ. (Άπωθών ελαφρώς αυτήν). Αΐ, 
μά παιδιαρίζεις ! 

ΡΙΤΑ.— Κώστα, δέν θάέργασθής σήμερα... 
θ' αφιέρωσης τήν ήμέραν σου σ' εμένα...είμαι 
ή γυναικά σου...ή γυναικοΰλα σου... 

ΦΕΛΤΗΣ. — Δέν είσαι 'ς τά καλά σου. 
ΡΙΤΑ.—Όχι, δέν είμαι...υποφέρω, πάσχω... 

μήνες, χρόνια...χρόνια ολόκληρα. 
ΦΕΛΤΗΣ — Λΐ ! αηδίες!..'Μιλεΐς σάν νά 

ήσουν δέκα ετών κοριτσάκι. 
ΡΙΤΑ.—"Οχι, δέν'μιλώ σάν κοριτσάκι...ο

μιλώ σάν γυναίκα εγκαταλελειμμένη...σάν γυ
ναίκα περιφρονημένη...σάν γυναίκα ποϋ αγαπά 
χωρίς νά τήν άγαποϋν...'Αφοϋ ήσουν τόσον ά-
φωσιωμένος εις τό θέατρον καί τής θεατρίνες 
δέν έπρεπε νά παντρευθής.... δέν έπρεπε μέσα 
'ς τής τόσες ψεύτικες γυναίκες πού δημιούργη
σες γΐά τήν σκηνήν, νά δημιουργήσης και μίαν 
αληθινά δυστυχή...εκτός άν δέν αντιλαμβάνεσαι 
τήν δυστυχίαν μου, καί τότε είσαι όχι μόνον κα
κός σύζυγος, άλλά καί κακός συγγραφεύς... Ναι. 
είσαι κακός συγγραφεύς...δέν έχεις άντίληψιν 
τού πέριξ κόσμου ! 

ΦΕΛΤΗΣ. (Άπωθών αυτήν). Αΐ! ξεφορτιο-
νου με! 

ΡΙΤΑ.— Κώστα, πρόσεξε...πρόσεξε καλά... 
Έχω κ' έγώ αίμα μέσα μου...έχω κ' έγώ νεϋρα... 

ΦΕΛΤΗΣ. — Καί; 
ΡΙΤΑ.—-Ή περιφρόνησίς σου αυτή θά μέ 

φέρη είς θέσιν νά... 
ΦΕΛΤΗΣ.— Χάχ! άχ!ά!. . . Τάς γνωρίζω 

καλά αύτάς τάς άπειλάς... Τής μετεχειρίσθηκα 
πολλαΐς φοραΐς εις τά έργα μου καί μέ έπιτυχίαν 
μάλιστα... 

ΡΙΤΑ. — Κώστα! 
ΦΕΛΤΗΣ.— Θά μ' άπατήσης!... Πες το λοι

πόν, τί κάθεσαι;... Θά μ' άπατήσης... Θά παρα-
δοθής εις τύν πρώτον τυχόντα διά νά μ' έκδι-
κηθής...Εμπρός, λοιπόν, πές το, μή κάθεσαι... 
Θέλω νά τήν ιδώ έκ τοϋ φυσικού οιύτην τήν 
σκηνήν... Περιμένιο ! 

ΡΙΤΑ.—Ά ! μέ περιπαίζεις!..."Ωστε δέν α ρ 

κεί ή περιφρόνησις καί ή αδιαφορία σου ;... 
Έστω! Άλλ' έξανίσταμαι πλέον...Θά εκδικηθώ 
...και θά εκδικηθώ τρομερά!... 

ΦΕΛΤΗΣ.—Εμπρός, πές το...πές το... 
ΡΙΤΑ.— Ναι, θά εκδικηθώ, παρά τάς αρ

χάς μου, παρά τάς πεποιθήσεις μου...άλλά πρέ
πει...πρέπει άφοϋ μέ βιάζεις εί; αυτό...άφοϋ μέ 
ωθείς, συ ό σύζυγος μου, ό άνδρας μου. 

ΦΕΛΤΗΣ.— Κάμε ό,τι θέλεις...άλλ' εγώ δέν 
σέ βιάζω εις τίποτε...απλώς σοΰ υπέμνησα ότι 
τάς γνωρίζω αύτάς τάς άπειλάς...καί αί γυναίκες 

που τας εκστομιι,ουν εινε 
Πόρναι !... 

[Ε ίσέργβτχ ί εί; τ 

πόρναι! "Ακουσες; 

6 γραφεΐόν του] 

Σ Κ Η Ν Η Ε Ν Ν Α Τ Η 

Ρ ι τα καί Γρέννος 

ΡΙΤΑ.—Άθλιε!... (Πίπτει επί τοϋ καναπέ 
δλολύζουσα). 

ΓΡΕΝΝΟΣ. (Εισερχόμενος διά τή; θύρας 
τοϋ βάθους). Μέ συγχιορείτε...Χωρίς νά θέλω 
ήκουσα δλην τήν σκηνήν... Έλησμόνησα τό μπα
στούνι μου καί ήρχόμην νά τό πάρω... 

ΡΙΤΑ. (Ρίπτουσα περιφρονητικδν πρός αυ
τόν β'ύμμα). Νά τό πάρετε...Έκεΐ είνε... 

ΓΡΕΝΝΟΣ. — Καί νά φύγω ; 
ΡΙΤΑ. (Ά-ιατινασσομένη ώς πληγείσα λέαινα). 

Άλλά ; 
ΓΡΕΝΝΟΣ.— Ένόμιζα ότι συνέπεια τής 

μετά τοΰ συζύγου σας σκηνής θά ήτο... 
ΡΙΤΑ.— Τίποτε άλλο παρά νά πεισθώ ότι 

ό σύζυγος μου είνε ένας άθλιος. 
ΓΡΕΝΝΟΣ.—Τόν όποιον καί θά έκδικη-

θήτε... Εύγε! Βλέπετε λοιπόν δτι είχα δίκαιον 
νά μή θέλω ν ' αλλάξω επάγγελμα, ώς μέ συμ
βουλεύατε ; 

ΡΙΤΑ.—Ναι, άλλά θ'αλλάξω έγώ διαγω-
γήν... 

ΓΡΕΝΝΟΣ. - Τό περίμενα! 
ΡΙΤΑ.— Καί άπό τής στιγμής αυτής ποϋ 

εννόησα,ότι δέν έχω πλέον σύζυγόν, έχω τύ δι-
καίωμα νά κάμω έγώ διά τύν εαυτόν μου ό,τι 
δέν έκαμεν εκείνος... 

ΓΡΕΝΝΟΣ.—"Ωστε; . 
ΡΙΤΑ.—"Ωστε, θά σάς παρακαλέσω, νά φύ

γετε αμέσως άπ' αυτό τύ σπίτι καί νά μή ξανα
πατήσετε ποτέ πλέον! 
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ΓΡΕΝΝΟΣ. Τί άσχημα ποΰ υποκρίνεσθε! 
Γνωρίζετε τύ πάθος μου καί... 

ΡΙΤΑ.— Νά φύγετε, σάς είπα. άμέσαις. 
ΓΡΕΝΝΟΣ.— Ύποκρίτρια! 
ΡΙΤΑ.— Δέν φεύγετε ;... Νά! λοιπόν \..(Τόν 

ραπίζει). 
Σ Κ Η Ν Η Τ Ε Λ Ε Γ Τ Α Ι Δ 

Οί ανωτέρω και Φέλχης 

ΦΕΛΤΗΣ. — (Εξερχόμενος τοϋ γραφείου 
τον με γραφίδα είς τήν χείρα). Μά, έπί τέλους, 
χρειάζεται καί λίγη διάκρισις!... Μέ τής φωνές 
σας δέν μ' αφήνετε νά εργασθώ... 

ΓΡΕΝΝΟΣ. — Εγκαίρως έρχεσαι...ύπέστην 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

τήν έσχάτην τών ύβρεων άπό την γυναικά σου 
καί οφείλεις νά μού δώσης λόγον ! 

ΦΕΛΤΗΣ.— Δηλαδή; 
ΡΙΤΑ. (Τώ συζύγω της). Παρακαλώ, παρα

καλώ... Δέν έχεις ν'άνακατευθής εις τίποτε...Ύ-
περασπίσθην τήν ύπόληψίν μου καί απέδειξα 
εις τόν κύριον δτι είμαι σύζυγος ενός αθλ ί ου . . . . 
Πήγαινε τώρα νά έργασθής μέ ήσυχίαν... (τω 
Γρέννω). Καί σύ, κύριε... (Τω δεικνύει τήν θύ-
ρ ιν τοϋ βάθους). 

ΦΕΛΤΗΣ. (Τώ Γρέννω). Άθλιε! . . . 
ΡΙΤΑ.— Τώρα έγίνατεζευγάρι! (Απέρχεται 

όρμητικώς προς τά δωμάτιο, της). 
Α Υ Λ Α Ι Α 
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[Δ ιτήγημβ τοΰ 6 . Α11)6Γί ίη ί—Μετάφρασις Θρ. Ζωϊοπου'λου] 

Μετά τήν έπιτυχίαν μου είς τΊν διαγωνισμόν και 
τον διορισμόν μου ώς διευθυντού είς τόΦρενοκομεΐον 
δ «Σωτήρ», ηθέλησα νά επισκεφθώ όλους τούς α
σθενείς τοϋ καταστήματος. 

Τότε άκριδώς μου συνέβη ή συγκινητιχωτάτη καί 
μυστηριώδης περιπέτεια τήν οποίαν Οά διηγηθώ : 

Τδ δωμάτιον ύπ' άριθ. 44 τοϋ διαμερίσματος Ε 
(ήσυχοι παράφρονες), έφερε τήν άχόλουθον έπι-
γραφήν : 

«"Ονομα καί έπώνυμον: Μπράουν Φράντζ—επάγγελ
μα : Εισοδηματίας—Ηλικία: έχων 38 —Ασθένεια : 
Μανία καταδιώξεως —Ίδιαίτεραι κλίσεις: Τάσιςπρός 
τήν μελαγχολίαν—Είσοδος είς τό κατάστημα : 18 
Ιουνίου 1900». 

"Οταν μετά τοϋ δόκτορος Καρόλου Μπέρτζερ, 
πρώτου ίατροϋ τοϋ καταστήματος καί δδηγοϋ μου, 
είσήλθον είς τό χελλίον, δ Μπράουν Φράντζ χα-
τεγίνετο νά γράφη, άλλ' έσηχώθη αμέσως καί μας 
άνταπέδωσεν ευγενώς τόν χαιρετισμόν διά φιλόφρο-
νος ύποκλίσεως. 

Είς τήν φυσιογνωμίαν του ουδέν έσημείωσα τό 
ασύνηθες, ουδέν τδ νευριχόν, οϋδεμίαν χαρακτηρι-
στιχήν άνωμαλίαν τοϋ προσώπου, αλλ* απεναντίας 
ήδψιςτου μοϋ έφάνη άρχετά κανονική χαί πρός τού
τοις ευφυής. Τό μόνον ίδιαίτερον τοϋ Μπράουν ήτο 
μία βαθεΐα Ολΐψις, ήτις Ιχαμε νά ρυτιδοϋται τδ 
πλατύ μέτωπον χαί αί γωνίαι τών χειλέων του. 

Μετά σύντομον μετ' αΰτοϋ συνομιλίαν, τήν οποίαν 
υπέστη μετά θαυμάσιας διαύγειας ιδεών, μέ παρε-
χάλεσε νά τώ παράσχω όλιγόλεπτον ίδιαιτέραν 
συνδιάλεξιν. "Εσπευσα νά συμμορφωθώ πρός τήν 
παράχλησίν του χαί λάβω ούτω τήν εύκαιρίαν νά 
μελετήσω περισσότερον χαί χαλλίτερον τδ παράδο-
ξον αυτό ύποχείμενον, τό οποίον ήρχισε σπουδαίως 
να μ' ένδιαφόρη, χωρίς νά γνωρίζω τό διατί. 

Ό δόκτωρ Μπέρτζερ ήννόησε χαί εξήλθε. 
* · 

"Οταν ή Ούρα έχλεισθΐ], έχεΐνος μέ έκύτταξεν 
ατενώς έπί τινας στιγμάς, χαί κατόπιν ήρχισεν ή 
ακόλουθος παράδοξος άφήγησις, ήτις άχόμη χαί 
σήμερον μοϋ ταράττει τήν ψυχήν χαί τήν οποίαν 
ένθυμοϋμαι ζωηρώς, μέχρι τών ελαχίστων λεπτο
μερειών της : 

— θ ά μέ νομίζετε τρελλόν, μή τδ άρνεΐσθε. 
Είξεύρω προσέτι τί θά ήθέλατε νά μοϋ άποχριθήτε : 
Ότι σχεδόν πάντες όσοι χλείονται είς Φρενοκομεία 
έπαναλαμβάνουσι το αύτδ, χαί δτι δέν δύνασθε νά 
δίδετε πίστιν είς τούς λόγους των. Έγώ Οά προ
χωρήσω άχόμη περισσότερον : Διά τόν άπλούστα-
τον λόγον ότι κατοικώ είς τό δωμάτιον αύτδ, τό 
όποιον φέρει έχείνην έχει τήν έπιγραφήν, σεις εί
σθε υποχρεωμένος νά μ.έ Οεωρήτε τρελλόν. 

«Έχει χαλώς. Έγώ ϊμως σάς επαναλαμβάνω 
οτι δέν είμαι καθόλου τρελλός. Λάβετε τήν χαλω-
σόν ,ν νά μέ ακούσετε μέχρι τέλους. Κατόπιν δ';να-
νασθε νά ομιλήσετε... 

α'Ηλθον λοιπόν καί ένεχλείσθην έδώ εκουσίως, 
—χαί ταϋτα λέγων έτόνιζε χαλώς τάς λέξεις,— 
τήν 18 Ιουνίου 1900, δηλαδή πρό τριών ετών, δύο 
μηνών χαί όχτώ ήμερων. 

«Είνε άνάγχη νά σάς εΐπω οτι προσεπάθησα νά 
εισαχθώ «Ίς άλλα φρενοκομεία, άλλά δέν έγενόμην 
δεχτός διότι όλοι μέ εύρισκον λίαν υγιή τάς φρένας. 
Επειδή δμως ήτο απόλυτος άνάγχη νά εισαχθώ 
είς Ιν τών καταστημάτων αυτών, ήγόρασα διαφό
ρους ίατρικάς μονογραφίας περί φρενικών νοσημά
των, χαί έπεδίθην είς τήν μελέτην αυτών χατά 
βάθος. "Οταν Ιμαθον άρχετά ήλθον είς Ρώμην, χαί 
κατέλυσα είς τό «Ξενοχεϊον τοϋ Στέμματος» διά 
νά θέσω είς ένέργειαν τό σχέδιόν μου. 

«Κατ' αρχάς Ιχαμα διαφόρους τρέλλας, χωρίς 
νά κατορθώσω νά περάσω ώς τρελλός. Τέλος προ-
σεποιήθην οτι έπασχον έκ μανίας καταδιώξεως. 
Ήτο, ώς χαλώς γνωρίζετε, ή μόνη τρέλλα τήν 
οποίαν δύναται τις νά ύποχριθή ευκόλως, χαί έ
φθασα μέχρι τοϋ σημείου νά πυροβολώ δι' άσφαι
ρων πυρών χατά τής θύρας, αμέσως μόλις χάνεις 
Ιχαμε νά είσέλθη είς τό δωμάτιον μου. Τότε ή 
αστυνομία, χληθεΐσα ύπό τής διευθύνσεως τοϋ ξενο
δοχείου προσήλθε καί κατώρθωσα τέλος νά επι
τύχω τόν σχοπόν μου, χαί νά εγκλεισθώ εις Ιν φρε-
νοχομεΐον...» 

* 
Ένω ό Μπράουν Φράντζ ώμίλει, έγώ τόν Ιξή-

ταζον χαί παρηχολούθουν πρόσεχτιχώς τήν διήγη-
σίν του, διά νά ίδω άν χατά τήν διάρχειαν αυτής 

« Μ Ι ΐ Ν Ι Λ Ι Ο Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α » 

Οά άφινε νά τώ διαφυγή παραλογισμός τις ή έάν 
θά έχανε το νήμα τών ιδεών του. 

Άλλ' απεναντίας μέχρις ώρας, δ τρόπος τοϋ 
λέγειν, πλήν τοϋ παραδόξου τής διηγήσεως, δ τρό
πος τοϋ λέγειν—επαναλαμβάνω—ήτο φυσιχώτατος 
χαί καθαρός τόσον, ώστε μοϋ παρείχε τήν ίδεαν άν
θρωπου εύφυοϋς, κομψοϋ είς τήν έχφρασιν, μεμε-
τρημένου. 

Έν τούτοις όλοι οί πάσχοντες έχ μανίας κατα
διώξεως είνε δυνατόν νά Ιχωσι τοιαύτας φωτεινάς 
διαλείψεις, μετά μακράν μ.άλιστα άνάπαυσιν χαί 
μόνωσιν. 

— Καί ήδη &ά ερωτήσετε διατί έγώ άνθρω
πος νέος, πλούσιος, ελεύθερος, ηθέλησα νά κλει
σθώ τρία ολόκληρα χρόνια εις τήν φυλακήν αυτήν : 
Νά υφίσταμαι χαθ' έχάστην μίαν ίατριχήν έξέτα-
σινχαι δύο ψυχρολουσίας, νά είμαι υποκείμενος είς 
τήν άγρυπνον έπιτήρησιν τών νοσοκόμων, οί'τινες 
δέν είνε πάντοτε ευγενείς, καί ενίοτε φθάνουν μέ
χρι βαρβαρότητος. Ιδού : Προ πενταετίας κατώ-
χουν είς τήν Κολωνίαν χαί επειδή είχον τήν τύχην 
νά εχω εισόδημα 30 χιλιάδων δραχμών ετησίως, 
καί οΰδένα συγγενή ή άλλο οίχογενειακόν βάρος, 
Ιζων τήν εΰτυχεστέραν ζωήν, απολαμβάνων παντός 
άγαθοϋ. 

Φυσικά έγενόμην δεχτός παντοϋ. Μίαν έσπέραν 
έλαβον πρόσχλησιν χοροϋ παρά τοϋ δημάρχου τής 
Κολωνίας, διδομ.ένου πρός τιμήν τοϋ Αυτοκράτορας. 
Ή εκλεκτότερα μερίς τής πόλεως είχε προσχληθή 
είς τήν χορευτικήν εσπερίδα. Έγώ δέ, μή Οέλων 
νά χορεύσω, διεσκέδαζον παρατηρών τήν θάλασσαν 
έκείνην τοϋ φωτός καί τής μετάξης, μέσα είς τήν 
πλουσιωτάτην αΊΌουσαν τής Δημαρχίας. Κατά τάς 
δύο έπέρασα είς τήν αίΟουσαν τοϋ χαρτοπαιγνίου. 
Ή ΑύτοϋΜεγαλειότης ειχεν άποσυρΟή. Κα! τό με-
γαλείτερον μέρος τών αξιωματικών χαί τών άλλων 
χορευτών, έγχαταλείψαντες τάς κυρίας είς τούς γέ
ροντας τους νεανίσκους χαί τούς ερωτιδείς, εύ-
ρίσχοντο συγκεντρωμένοι περί τήν πρασίνην τρά— 
πεζαν διά νά προτ^ίρωσι τά σέβη των είς τόν ρ ή-
γ α ν χαί τήν ν τ ά μ α ν . 

"Οταν ένεφανίσΟην, τό παιγνίδιον εύρίσκετο έν 
Ολη αΰτοϋ τή άκμή. Άφ' ου έγύρισα έδώ χαί έχει 
έπί τινα λεπτά, χατέληξα νά λάβω θέσιν έμπρο
σθεν τραπέζης περί τήν οποίαν έκάθηντο δύο λο
χαγοί τοϋ ίππιχοϋ, φίλοι μου, χαί άγνωστος τις κύ
ριος, τόν όποιον μοϋ συνέστησαν ώς τόν κύριον 
Έδουάρδον Βίλχεμ, έχ Βερολίνου». 

«"Ηδη είνε άνάγχη νά σάς εΐπω δύο λέξεις περί 
τοϋ άνθρωπου αΰτοϋ, αί δποΐαι αληθώς αξίζουν τήν 
προσοχήν σας, τοσούτον μάλλον καθ' Οσον έλαβε 
λίαν ένεργόν μέρος είς τήν ίστορίαν τήν οποίαν Οά 
σας διηγηθώ : 

«Ήτοάτομον διαχεχριμένον, ένδεδυμένον μετ' 
έκτακτου πολυτελείας χα: χομψότητος. 'Τψηλός, 
χαλοχαμωμένος, έφαίνετο ώςεις άπό τούς αρχαίους 
εκείνους ανδριάντας, τους όποιους Οαυμάζομεν εις 
τα Ελληνικά μουσεία. Ωραίος τήν όψιν, μέ τους 

οφθαλμούς χυανοϋς χαί τά μαλλιά κατάμαυρα, μέ 
μίαν περίεργον στιλπνότητα άντιτιΟειμένην άλλο-
χότως είς τήν κυανότητα τών οφθαλμών, είχεν είς 
τό Οελχτιχόν πρόσωπον του πλανώμ.ενον είδος τι 
βαθείας μελαγχολίας, ήτις έκαμε νά ώχριώσιν αί 
παρειαί του και τόν καθίστα, άν τοϋτο ήτο δυνατόν, 
συμπαθητιχώτερον. 

«Ταχέως κατέστημεν φίλοι καί έπεράσαμ.εν τό
σον ώραΐα τάς μεταμεσονύχτιους ώρας μας, άλλοτε 
παίζοντες χαί άλλοτε τραγανίζοντες γλυχά χαί πα-
ξιμαδάχια, μέχρις Οτου ήλθο; αί πέντε ώραι τής 
πρωίας, αί δποΤαι καί παρήλθον, χωρίς χάν νά τδ 
έννοήσωμεν. 

«Φυσικά προσέφερα είς τόν Βίλχεμ τήν άμαξάν 
μου, άλλ' άντί νά μεταβή εις τό ξενοδοχεΐον όπου 
διέμ,ενεν,επειδή ούτε αυτός ούτε έγώ είχομεν διάΟε-
σιν πρός υπνον, άπεφασίσαμεν νά συνεχίσωμεν τήν 
συντροφιάν μας εις τήν ο'ικίαν μου. Μετ' ολίγον ευ
ρισκόμεθα έμπροσθεν μιας καλής φωτιάς σπινθηρο-
βολούσης, ή όποια έφαίδρυνε τήν ψυχήν. 

«Αίφνης όμως, ένφ συνομιλοϋμεν περί τοϋ ενός 
καί τοϋ άλλου, ροφώντες τό άρωματώδες τσάι μας, 
είδον τήν ώχράν όψιν τοϋ Βίλχεμ, χαθισταμένην 
γαιώδη, άφήχε τό χύπελλον νά καταπέση άπό τής 
χειρός του, έσηχώθη σχεδόν άσυναισθή;ως καί ήρ-
πασε μίαν φωτογραφίαν γυναικός εΰρισχομένην έπί 
τοϋ μαρμάρου τής εστίας. Τήν έχύτταξε χαλώς μέ 
οφθαλμούς σπινθηροβολοϋντας, μέ χείλη τρέμοντα 
καί κατόπιν έσωριάσθ*] έπί μιας πολυθρόνας, ώς 
όγκος αδρανής. 

«Έμ.εινεν ούτως έπ' ολίγον. Κατόπιν διά φωνής 
υπόκωφου μέ ή ρώτησε : 

— Λοιπόν, είσθε σεις ό εραστής τής Βέρθας ; 
— Ναι, άπεκρίθην, είνε μία ευμορφη χήρα, τήν 

οποίαν έγνώρισα πρό πολλοϋ χαί μέ τήν οποίαν εί
χον σχέσεις, άλλά... 

— Ήτο γυναικά μου ! 
— Ή Βέοθα Ράϊτ ; 
— Να; !.. 
Μία κραυγή έχαμε νά έξέλΟτ, άπό τόν λάρυγγα 

μου. ΈχίΤνος έτ/.έπτετο έπί τινας στιγμάς. Κατό
πιν χωρίς νά μέ χυτταζη, μέ τούς οφθαλμούς προ
σηλωμένους είς τό χενόν, επανέλαβε : 

— Διηγηθήτέ μου τά πάντα !... 
Μέ τήν ψυχήν συσφιγχομένην έξ οδύνης τώ δι-

ηγήθην τότε πώς τήν έγνώρισα είς Άμβοϋργον, 
πώς τήν έρωτοτρόπησα, καί πώς εκείνη άνταχε-
χρίΟη είς τάς εκδηλώσεις μου, χαί μέ έβεβαίωσε 
ψευδώς ότι ήτο χήρα και ώνομάζετο Βέρθα Ράϊτ. 
Έμείναμ.ε μαζή £ξ μήνας... ήτο ωραία, ωραία ώς 
άγγελος... άλλο δέν γνωρίζω... 

Ό Βίλχεμ έμεινεν έπί τινας στιγμάς άφωνος, 
έπειτα ώς διατελών έν όνείρω, ώς συνεχίζων διαχο-
πέντα διάλογον έν τώ νώ του, επανέλαβε : 

— Σάς έζήτησα τόσον καιρόν ! Διατί μοϋ τήν 
επήρατε : θά έδιδα δέκα χρόνια τής ζωής μου διά 
νά σάς κομματιάσω. Καί τώρα ιδού ποϋ έφθασεν ή 
στιγμή. "Ενας άπό τούς δύο μας περιττεύει είς τόν 
χοσμον 

— Άκριδώς. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΑΘΗΝΑΙ» 

— Μόλις τοϋτο καταστή δυνατόν... 
— Έχει καλώς... 
Ούτω έχωρίσθημεν...» 

«Τήν έπομένην εις τόν κήπον μιας έπαύλεως 
τών περιχώρων έκτυπήθημεν δια σπάθης. Έγώ πε-
ριωρίσθην είς άμυναν. Δυστυχώς ό Βίλχεμ έκαμεν 
έν παρακε/.ινδυνευμένον_ άλμα εμπρός κα! πριν 
προφθάσω ν ' απομακρύνω τήν σπάΟην μου, εκείνος 
έρρίφθη έπ' αυτής μέ άνοικτόν στήθος. Καί ή 
σπάθη είσήλθεν εντός του σώματος του είς βάθος 
τεσσαράκοντα περίπου έκατοστώ;. Είχε φονευθή 
μόνος !.. 

«Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε, ιατρέ, τήν εκπλη-
ςιν και τόν αγωνιώδη τρόμον μου. Τά γεγονότα συ
νέβησαν τόσον ραγδαίως, ώστε νά μή μοϋ παράσχουν 
χρόνον ώριμου σκέψεως. "Ηδη έβλεπον πάντοτε 
ενώπιον μου τό πτώμα τοΰ ανδρός εκείνου, ωραίου 
ώς ό "Απόλλων, μέ τήν τριγωνικήν έκείνην όπήν 
κάτωθεν τοΰ αριστερού μαστοΰ, έκ τής οποίας άνέ-
βλυζε τό αίμα σιγά-σιγά, ώς θρήνος πικρός... 

«Έγώ, ό όποιος οΰδέτοτε επήγα είς κυνήγιον 
διάνα μή κηλιδώσω δι' αίματος τάς χείρας μου, 
ειχον φονεύσει άνθρωπον, «στις όχι μόνον δέν μοΰ 
είχε κάμει κανέν κακόν, άλλά τόν όποιον άπ' 
εναντίας έγώ είχον καταστήσει τόσον δυστυχή !.. 

«Έμεινα έπί τινας ημέρας κλεισμένος είς τήν 
οΐκίαν μου οΰδένα δεχόμενος, μέχρις ότου Ιν παράδο
ξον έπεισόδιον ήλθεν αίφνης νά μέ άναγκάση νά 
μεταβάλω τόσύστημα τής ζωής μου,ν α μέ έξαγάγη 
άπό τήν θλΐψιν είς τήν οποίαν εύρισκόμην, διά νά 
μέ ρίψη είς μυστήριον έτι σκοτεινότερον καϊ φρικω
δέστερο1;. 

«Έλαδον έπιστολήν έγκεκλεισμένην εντός κασ-
σιτερίνου περικαλύμ,ματος καλώς συγκεκολλημένου 
τής οποίας ίδοϋ τό κείμενον : 

«Σεις, ό Μπράουν Φράντζ, έφονεΰσατε τόν Μέ-
γαν Διδάσκαλόν μας 'Εδουάρδον Βίλχεμ. Τήν ήμέραν 
καθ' ήν τό κάτωθι σύμβολον άλλάξ[) χρώμα, σεις 
αποθάνετε.» 

«Τό δέ σύμβολον ήτο τό εξής :—καί λέγων 
ταΰτα, έλαβε φύλλον χάρτου κα! έσυρεν έπ' αύτοΰ 
ολίγας γραμ.μάτ, άποτελέσας οίΐτω έν παράδοξον 
σχήμα : Κύκλον μέ ευθείας γραμμάς εντός αύ
τοΰ, τεμνομένας καί αποτελούσας ούτω είδος μονο
γράμματος. 

«— Ή έ «στολή —έπανέλαβεν ό Μπράουν 
Φράντζ— δέν γνωρίζω κατόπιν ποίας χημικής 
ένεργείας,ίσως καί ένεκα τής απλής επαφής μέ τόν 
άτμοσφαιρικόν αέρα, ήναψεν είς τάς χείρας μου και 
έκάη μυστηριωδώς. 

«Τήν έπομένην, έξυπνήσας, είδον απέναντι τής 
κλίνης μου, είς τήν θέσιν μιας φωτογραφίας τό α
νωτέρω μνημονευθέν σύμβολον, έρυθρόν ώς φλογώ-
δες καί τόσον μέγα, ώστε νά καταλαμβάνη όλό-
κληρον τό έσωτερικόν τοΰ πλαισίου.' 

«Φυσικά έκάλεσα τούς ύπηρέτας, τούς ήρώτησα 
αυστηρώς καί μή κατορθώσας νά μάθω τίποτε, ά-

πετάθην είς τήν άστυνομίαν. Καί αυτή ουδόλως 
ήό-/νήθη νά μέ βοηθήση είς τάς έρευνας μο1. 

«Παρήλθεν είς μήν ήσύχως, ότε αίφνης μίαν ώ-
ραίαν πρωίαν, άνεκάλυψα είς τήν έκ λευκής με
τά ξη ς φόδραν τοΰ καπέλλου μου τό μοιραΤον σύμ
βολον. Μετά τινας ημέρας είσελθών είς Ιν καφε-
νεΐον καί λαβών κατά τύχην εφημερίδα, είδον είς 
τήν δευτέραν σελίδα τό κατηραμένον σήμα. Έκ
τοτε συνηθέστερον, όλονέν, ένεφανίζετο το ίδιον πάν
τοτε, τώρα μέν είς τό τραπέζι μου, μεταξύ τών 
πτυχών τοΰ χειρομάκτρου, τώρα επάνω είς τα σεν-
δόνια τής κλίνης μου, και τώρα είς τό έρεισίνωτον 
τής πολυθρόνας, πάντοτε έρυθρόν ώς τό νωπόν 
αίμα... 

«ΤΗτο έν τρομερόν, διηνεκές, ανηλεές βάσανον. 
Έφοβούμην νά μή τρελλαθώ. Διά νά λυτρωθώ άπό 
τήν παράδοξον αυτήν καταδίωξιν, ήρχισα να περι
ηγούμαι τόν κόσμον, νά ταξειδεύω διαρκώς. Μίαν 
ήμέραν άνήλθον έπί τοΰ Ζούγκ-Φράου. 'Λκόμη καί 
έκεΤ, επάνω είς τό χιόνι τής έσχατης κορυφής, 
μέγα ώς πινάκιον, άρτι σχεδιασμένον, είδον τό κα
τηραμένον σημεΤον ! Περιήλθον όλόκληρον τήν Ί -
ταλίαν, άλλά τό έβλεπον παντοΰ, έπί τών ταξει-
διωτικών μου σάκκων, είς τά δωμάτια ποΰ διέμε-
νον, εις τά βαγόνια τών σιδηροδρόμων, παντοΰ, 
μέ ήκολούθει, ώς σκιά, ώς άπαισία σκιά!... 

«Άπηυθύνθην έκ νέου είς τήν άστυνομίαν, έγέ-
νοντο ανακρίσεις, Ιπλήρωσα πρός τούτοις μυστικούς 
αστυνόμους διά νά μέ φρουρώσι καί ρίψωσιν ολίγον 
φώ; είς τά σκότη τοΰ μυστηρίου, άλλά τίποτε, τί
ποτε, τίποτε !... 

«Όλίγον κατ' ολίγον ό φόβος μέ κατέστησεν 
ύποχείριόν του. 'Τπήρξα πάντοτε θαρραλέος, άν-
τιμετώπησα είς περιστάσεις τινάς τόν θάνατον και 
τό λέγω χωρίς νά έντρέπωμαι, διότι εινε αληθές, 
καί τώρα, δέν Οά έφοβούμην άν εύρισκόμην απέναντι 
ενός όρατοΰ καί πραγματικού κινδύνου. "Ηδη Ομως 
τό πράγμα διέφερε. "Ωφειλον νάπαλαίσω μέ έχθρόν 
άόρατον, θά έλεγα ύπερφυσικόν, όστις μέ παρηκο-
λούθει αθέατος άλλ' αισθητός. Έδοκίμαζα τό ίδιον 
αίσθημα τό όποιον Οά έδοκίμαζεν ένα παιδάκι είσερ-
χίμενον είς κοιμητήριον έν ώρα νυκτός... 

«Διά νά σωθώ άπό τήν παραφροσύνην, διά νά 
απομακρύνω τόν κίνδυνον τής διασαλεύσεως τών 
φρενών μου, τόν όποϊον ήσθανόμην έγγίζοντα από 
ημέρας είς ήμέραν, απεφάσισα ν' απομονωθώ. Πρός 
σιιγμήν έσκέφθην νά κάμω ώστε νά μέ κλείσουν 
είς τάς φύλακας, άλλά κατόπιν είπον διατί νά κη
λιδώσω τήν ύπόληψίν μου καί νά χάσω διά παντός 
τήν έλευθερίαν μου ; 

«Μίαν ήμέραν ποΰ έτυχε νά διέρχωμαι πρό 
φρενοκομείου, μοΰ έγεννήθη ή ιδέα νά κάμω ώστε 
νά μέ θεωρήσουν τρελλόν. 

«Τά λοιπά σάς είνε γνωστά. 
«Αι λοιπόν, έκτοτε δέν ξαναεΐδα τό μυστηριώδες 

εκείνο έρυθρόν σύμβολον !. .» 
* » 

Έν είρωνικόν μειδίαμα, τό όποιον δέν ήδυνήθην 
να συγκρατήσω, έφάνη έπί τών χειλέων μου.Εκεί
νος τό παρετήρησεν αναμφιβόλως, άλλ'έσιώπησεν.. 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Μετά τινα; στιγμάς έξηκολούθησεν άργά-άργά, 
σχεδόν χωρίζων τάς συλλαβάς : 

— Όχι, τό έρυθρόν σύμβολον δέν τό είδον έκτο
τε, έν τούτοις σήμερον τό πρωί, ή νοσοκόμος τής 
υπηρεσίας μοΰ έφερε μίαν έπιστολήν παρομοίαν 
πρός τήν πρώτην. Ιδού ό φάκελλος καί τόέκ κασ
σιτέρου περικάλυμμα,.. 

Έλαδον τά αντικείμενα και τά έξήτασα. 
— Ιδού κα! ή στάκτη προσέθη*εν έκεΤνος. 
Σχεδόν ακουσίως, άνέκραξα καταληφθείς ύπό 

ακατανίκητου περιέργειας : 
— Λοιπόν ; 
— Λοιπόν δέν ύπήρχεν ούτε λέξις έπί τοΰ χάρ

του. Μόνον ίν κρανίον και τό σύνηθες σημεΐον, 
άλλά τήν φοράν ταύτην μαΰρον ώς έδενος ! Σήμερον 
οφείλω ν ' αποθάνω! . 

Έσιώπησε. Τόν έκύτταξα αφηρημένος είς _βα-
θείας σκέψεις, συγκεχυμένος... Τά πειστήρια ήσαν 
έκεΐ, πρό τών οφθαλμών μου. Δέν ήτο δυνατόν ν ' 
άπατώμαι. Άλλ ' ή ιστορία ήτο τόσον παράδοξος, 
τόσον ασυνήθης, ώστε δέν ήδυνάμην νά έχω από
λυτον πεποίθησιν ότι ευρίσκομαι ενώπιον άνθρωπου 
ύγιοΰς τάς φρένας... Έν τούτοις ηθέλησα νά τόν 
παρηγορήσω οπωσδήποτε.Έκάλεσα Ινα φύλακα καί 
τόν διέταξα νά μένη είς τό δωμάτιον τοΰ Μπράοον 
Φράντζ καί νά μή έξέλθη αύτοΰ έπ' ούδεν'ι λόγω, 
ούτε και διά τήν σπουδαιοτέραν αίτίαν, μέχρι τής 
στιγμής κατά τήν οποίαν Οά έστελλον άλλον διά νά 
τόν άντικαταστήση. Προσεπάθησα κατόπιν δια πα
ρήγορων λόγων νά καταπραΰνω τόν Φράντζ καί 
έξήλθον μέ τήν κεφαλήν φλεγομένην καί τήν « φ -
δίαν τεταραγμένην σφόδρα. 

Μυρίαι σκέψεις συνωθοΰντο εις τήν κεφαλήν μου. 
Τό άτομον εκείνο ήτο ή όχι παράφρών ; Τ: πρί-
δλημα μέ έθεσεν είς διαρκή άγωνίαν. Τήν μεσημ-
δρίαν δέν έγευμάτισα. Κατά τάς τρεις ήτοιμαζόμην 
νά μεταβώ έκ νέου πρός έπίσκεψιν τοΰ άσθ-.νοΰς 

διά νά ί'δω πώςείχεν, οτε αίφνης ό ηλεκτρικός κώ-
δων τοΰ τηλεφώνου ήρχ'.σε νά σημαίνη ήχηρώς καί 
κατά συνέχειαν. Ρίγος διήλθε τήν σπονδυλικήν μου 
στήλην. "Ηρπασα διά χειρός τρεμούσης τόνδέκτην, 
προαισθανόμενος ότι πρόκειται περί εκείνου. Πράγ
ματι ήκουσα τήν φωνήν τοΰ φύλακος ΰπ' αριθ. 4 
τοΰ διαμερίσματος Ε, ήτις μοΰ έλεγε : 

« Ό άριΟμ.:ς τεσσαράκοντα τέσσαρα, Μπράουν 
Φράντζ, απέθανε τήν στιγμήν ταύτην αιφνιδίως !» 

Τά γόνατα μου έλυγίζοντο. Συνεκέντρωσα πάσας 
τάς δυνάμεις μ.ου, έτρεξα είς τό μοιραΐον κελλί, 
καί ώς έξ ενστίκτου έρριψα έξεταστικόν βλέμμα είς 
τήν θύραν και τά παράθυρα χωρίς νά ί'δω σημεία 
παραβιάσεως, Ό φύλαξ τόν όποιον ειχον επιφορ
τίσει ν ' άγρυπνη έπί τοΰ δύστυχους ανθρώπου, ήτο 
πάντοτε έκεΐ, έκπεπληγμένος και βαθέως συγκε-
κινημένος διά τόν αίφνίδιον καί άπροσδόκητον θά
νατον. 

— Πώς συνέβη ; —τόν ήρώτησα, καί ή φωνή 
μ.θυ έτρεμε. 

— Έγραφεν ήσύχως. Αίφνης τόν βλέπω, νά όρ-
Οοΰται είς τούς πίδας του, καί νά θέτη τήν μίαν 
τών χειρών του έπί -ής καρδίας, ψιθυρίζων τήν 
λέξιν Βίλχεμ. Κατόπιν έκλινε τήν κεφαλήν καί 
έσωριάσθη έπί τοΰ πατώμ.ατος... "Ετρεξα νά τόν 
ανεγείρω, ήτο νεκρός !.. 

"Ενεκα τοΰ εξαιρετικού τής περιστάσεως, ηθέ
λησα νά εκτελέσω έγώ ό ίδιος τήν νεκροψίαν, κα! 
έπείσθην ότι ό θάνατος είχεν επέλθει έκ κεραυνοβό-
λον αποπληξίας... 

Πέντε έτη παρήλΟον έκτοτε. Κατά τό διάστημα 
τούτο διαρκώς έχω κατά νουν καί διαρκώς σπου
δάζω τήν παράδοξον αυτήν ύπόθεσιν, χωρίς νά 
κατορθώσω νά ρίψω τό ελάχιστον φως έπί τού μυ
στηρίου, θά τό επιτύχω μ.!αν ήμ-έραν ; Τό ελπίζω. 

Ο . Α Ι . Β Ε Κ Τ Ι Ν Ι 
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Κ Ε Φ . Κ-Δ, ' . 

§ 1. Οίνος τεθαλασσωμένος-τεθαλαττωμένος, 
οίνος άλικρά;. 

Οίνο; τεθαλασσωμένος ή τε&αλαττω μένος κα
λείται ό οίνο; ό μεμιγμένο; θαλασσή ή ό οίνο; 
ω είνε έμβεβλημένον Οαλάσσιον ύδωρ. "Εγομεν 
δέ μαρτύρια αύτοϋ νά μνημονεύσωμεν έκ τοϋ 
Διοσκορίδου καί τοϋ Γαληνοϋ καί τοϋ Αθη
ναίου. 

Διοσκορ. Τομ. Α', σελ. 673 «πινομένη μετ' 
οΐνου τεϋαλασσω μένουν καί σελ. 693 «ό δέ 
τε&αλασσωμένος κακοστόμαχο;, διψοποιό;» καί 
σελ. 747 «πλύνεται δέ καί οί'νω Χίω τεθαλαα-
σωμένω κατά τού; προειρημένου; τρόπου;» χαί 
Τόμ. Β ' , σελ. 276 «τοϋ άφεψήματο; μετ' οίνου 
τε&αλασσωμένου». Πρβ. καί Τόμ. Α', σελ.736 
«εί; χουν γλεύκου; τεθαλασσωμένονο. Λέγεται 
δ' ύπό τοϋ Διοσκορίδου καί «ό δέ Κώο; καί 
Κλαζομένιο; διά τό ϋαλάττης πολλή; μετέχειν 
εΰφθαρτο;» (Τόμ. Α', σελ. 697) καί «αλμυρός 
οίνο; αρμόζει» (Τόμ Β',σελ. 27)· έτι δέ «ενιοι 
δέ θαλάττης πελαγία; καίύδατο; όμβρίου χαί άκ
λιτος καί γλεύκου; ίσα μίξαντε; καί καταγ-
γίσαντε; ήλιάζουσιν έπί ήμερα; Μ'» (Τόιι. Α', 
σελ. 701). 

Γαλην. Τόμ. ΙΕ', σελ. 739 «τινά; γοΰν οίδα 
διά πόσιν οίνου τε^αλασσωμένου πλείονο; άλόν-
τας καύσω». 

'Αθήν. σελ.32 δ' «οί δ' έπιμελέστερον τεθα-
λαττωμένοι οίνοι άκραίπαλοί τέ είσι καί κοιλία; 
λύουσιν» καί σελ. 33 β' «Κώω δέ καί Μυνδίω 
καί Άλικαρνασσίω καί παντί τω ίκανώ; τε&α-
λαττωμένω συνάδει τά σκληρά τών υδάτων». 
Πρβ. καί σελ. 32 ε' «ίκανώ; δέ καί ό Κώο; τε-
ϋαλάττωται· καί ό Ρόδιο; δέ έλάττονο; μέν κε-
κου/ώνηκε ΰαλώττης, κτέ». 

Κείται δέ καί παρά τω Άετίω Λόγ. Δωδεκ. 
σελ. 66,4 Κωστομ. «κάλλιστον δέ καί τό διά 
τοϋ τε&αλασσωμένου γλυκέο; σκευαζόμενον κα-
τάντλημα». 

ΠαρατιΟέμεθα καί τά ύπό τοϋ Ευσταθίου εί-
ρΛ,μένα έν ταϊ; εί; "Ομηρον Παρεκβολαΐ; σελ. 

736,49 «ού μέρο; καί ό παρά τοΐ; παλαιοί; τε-
ΰαλαττωμένος οίνο;» καί σελ. 871,28 «Λέγον
ται γοΰν ύδατα σκληρά, κρηναϊά τινα, ώσπερ 
καί ομβρια, έν Σικυώνί τε καί Άθήνησι χρή
σιμα εί; οίνον συνάδοντα τώ τεθαλαττωμένω— 
Σημείωσαι δέ έν τοΐ; προσέχω; είρημένοι; καί 
τόν τεθαλαττωμένον οίνον τόν καί άλλαχοΰ ρη-
θέντα, περί ού φησιν ό αυτός σοφιστής οτι οί 
έπιμελέστερον τεθαλαττωμένοι οίνοι άκραίπαλοί 
τε είσι καί κοιλίαν λύουσιν, όποιος ό Κώο; καί 
ό 'Ρόδιος καί ό Μύνδιος. Συντελεί δέ ό τεθα-
λ.αττωμένος οίνος είς τήν κα ά θαλάττης φυγήν 
τοϋ Διονύσου, ήν έ'παθε διά τόν θράκα Λυκοΰρ-
γον, ώς που έ'φθασεν ειπείν ό ποιητή;. Δηλον 
γαρ οτι κατά θεραπείαν μύθου Διόνυσο; πεσών 
εί; θάλασσαν οίνο; έστι κεκραμένο; αύτηκαί ούτω 
τεθαλαττώο&αι ρηθεί;. Άλλά τοΰτο μέν εί; τό 
παλαιοΰσθαι οίνον χρήσιμον» καί σελ. 1816,14 
«Τό δέ κατά Λυκοΰργον κράμα (γρ. δράμα) καί 
τόν περιαδόμε ον τε&αλαττωμένον οίνον ζητη-
τέον άλλαχοΰ». Πρβ. καί σελ. 629,62 «Ίστέον 
δέ καί δτι τό θέτ ι ; δ' ύπεδέξατο κόλπω, ή 
κατά τόν μΰθον δηλαδή θαλάσσια δαίμων, έ'φα-
σαν τίνες αίνιγμα είναι τοΰ χρησιμεύειν τό έκ 
θαλαττης υόωρ είς το περισοόζειν οίνον, ό καί 
δεδοκίμασται μή ύευδέ; ον» καί Σ-/ολ. είς Ίλ. 
Τόμ. Γ', σελ. 286,1 Δινδ. «ΈΟο'ς γαρ τοις 
πολλοίς έπί φυλακή τοΰ διαμένειν άκλινη τον 
οίνον έπικιρναν Οαλαττίω υδατι». 

Παρά τώ θεοφράστω άπαντα περί Φυτ. Α ι τ . 
<-', ζ', 6 «καί άποκαθίστασθαι πάλιν (τόν οίνον) 
συμβαίνει μέν ώσαύτω;. σπανίω; δέ καί μάλισθ' 
όταν ή ΰαλαττω&ή ή έπί τη; τοϋ άστρου έπιτο-
λη; παρακίνηση». 

"Αξία μνεία; είνε καί τά παρά τώ Διοσκο-
ρίδη φερόμενα έν Τόμ. Α', σελ. 712 — 3 «(Περί 
θαλαττίων οίνων). Οί δέ διά θαλάττη; οίνοι 
ποικίλω; σκευάζονται- οί μέν γάρεύθέω; αυτών 
(αύτυΐς) μετά τό τρυγηθηναι καί πατηθηναι τήν 
σταφυλήν μιγνύουσι θάλασσαν- ενιοι δέ προθει-
λοπεδεύουσι καί ούτω πατοΰσι μιγνύντες θά
λασσαν" οί δέ σταφιδώσαντε; τήν σταφυλήν 
βρεχουσιν έν πίθοι; μετά θαλασσή; καί ουτω 
πατοΰντε;· έκθλίβουσι». 'Ερρήθη ύπό τοϋ Διο-
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σκοοίδουβοίδέ διά ΰαλάσοης οίνοι ποικίλω;σκευά-
ζονται», ώ; έν σελ. 731 «ό δέ διά Συριακής 
νάοδου καί μαλαβάθρου σκευάζεται ούτω;» καί 
έν σελ. 714 «ό δ:ά τών κυδωνιών καί άπίων 
καί κερασιών, έτι δέ καί ό διά μύρτων σκευκ-
ζόαενο;» καί έν σελ. 723«οίνος πισσίτης σκευά
ζεται <Ίά πίοσης ύγρας καί γλεύκους» καί έν 
σελ. 732 «ό δέ διά τής αγρίας νάρδου» καί έν 
Τόα. Β', σελ. 3 «δσαι είσι διά τώ> γλυκέων ή 
αλυκών ή οξέων» καί έν σελ. 4 «ών έστιν ή 
διά τοϋ σκίγκον καί ή διά τών αΐμάτωντ) καί έν 
σελ. 9 «τά διά οτέατος ή βουτύρυυ προσφάτου». 
Τδε ά έγράψαμεν έν τη Άθηνα Τόμ. Δ', σελ. 
285—6 καί Τόμ. θ ' , σελ. 412. 

Ό Γαληνός λέγει Τόμ. ΙΑ', σελ. 83 «επι
τήδειοι είς ταΰτα καί δσοι θαλάττη; εχουσιν οί
νοι- καί αυτός δ' άν έπί τοΰ καιροΰ τεχνήσαιο 
μιγνύων άλών τώ παρόντι». Κείται δέ καί έν 
τοις είς Αριστοφάνη Σχολίοις σελ. 129, 12 
Διδ. «Τινές δέ ώς έπί οίνου- οί γάρ δεχόμενοι 
άλας ού τρέπονται—Τήν μεταφοράν είληφεν άπό 
τών κεράμων καί τοϋ οίνου, οίςάλες βάλλονται 
υπέρ τοΰ μή έξ'ιστασθαι μηδέ όξίζειν εύχερώ;». 
Πρβ. καί Γεωπον. σελ. 482 καί 510 καί 541 
καί 542 Νικλ. 

Έν τώ θησαυρώ τοϋ Στεφάνου είνε τάδε γε-
γραμμένα Τόμ. Δ', σελ. 234 Διδ. «θαλάσσιο; 
οίνος, βί,θαλασσίτη;, νοί θαλάσσια;, β ί τεθα-
λασσωμένο;, ϊ ίβΐϊΐ^ΐΐβ ό διά θαλασσή;, ν ϊ η ΐ Ι Ι Γ Ι 
οιη & φ ΐ α π ί Ε ί Γ ΐ η α α,άπιΐηία βδ ί (οιιί ορρ. 
άθάλασσο; οίνος, Η θ Γ ί ΐ ϋ θ ν ΐη ΐ ΐ ΐ η ΙΤΚ ιΓ Ϊδ β Χ -
ρβι-δ), ά β ιιαο νίηο,δΐοιιΐ, αϊ άα αΐίο, φΐοά 
Βαΐδΐιπι ν ο ο ί ΐ Ι ι ΐ Γ 1β£β Οβίδαιη βί Οοΐιι-
πίθΐίαπι ΡΠη. 1 4 , 8 : (νϊηιηη,) οαί ι τ ι λ π -
ηαπι αιηΛ&ιη 1ίΐΓ£ίοι·βπι πιϊδοβηί, ίΐ δοι-νϊ 
ίιπ-ίο ο π & ΐ η β Ο Γ ί α , δίο ι ηβηδ ί ίΓα ΐ ϊ ΐ ο χ -
ρίβηίίδ; ί ά ς ι ΐ Θ ΐΓβ,ηδΙίΐίππι ΐ η α,ΙϋιίΓη 
πιυδίιιιη, λευκόχρουν αρροΙΙ&ίιΐΓ. Ιη Σΐ ΐϋδ 
ααΐβιη ^θη ί ΐ ΐ ι ι ΐδ , δίηαΐΐΐ πιοίΐο ί&οίιιιη, τε-
θαλασσωμένον ν Ο Ο Ο , Ι ΐ ί : θαλασσίτην α α ί β Π Ι , 
ναδΐδ πιιΐδϋ (Ιθ)βϋϋδ ίη ι ι ΐ 3 , Γβ : <ιιιο ° ;βηοΡβ 
ρ Γ ί Ι Ο Ο Ο Χ ί ϊ ί νβίιΐδίαδ». 

Ό τεθαλασσωμένο; οίνο; έλέγετο κκί άλι-
κράς, τουτέστιν άλί ή θαλασσή κεκραμένο;. 
Γίνεται δέ τοϋ επιθέτου τούτου μνεία έν τω Λε-
ξικώ τοΰ Φωτίου σελ. 294, 23 «Νεοκρά; : νεό-
κρατο;- καί ναλκοκρά; καί άλικράςτ) καί έν ταΐ; 
εΐ; "Ομηρον Παρεκβολαΐ; τοϋ Ευστάθιου σελ. 
1559, 50. Καί τό παρ' Ήσυχ'ιω δέ φερόμενον 
« Άλικίανες : θαλασσομιγεΐ;» μετατυπωτέον εί; 
τό άλικράτες, ώ; έποίησεν ό Κόβητο; έν Μνη-
μοσ. 1875, σελ. 291, ούχ_ί δ' εί; τό άλικριεΊς, 
ώ; έ'γραψεν ό Λοβέκκιο; έν Παραλειπομ. σελ. 
222. "Ιδε καί Σχουάβιον έν τη έκδόσει τών 

Λίλίου Διονυσίου καί Παυσανίου Αττικών "Ο
νομάτων σελ. 99. Φανερόν δέ παντί αποβαίνει 
δτι έν τω τοϋ Φωτίου «Νεοκρά;: νεόκρατοςΐ) 
άναγκαίω; έχει νά έκληφθη τό νεόκρατος έπ'ι-
Οετον ίσοσυλλάβου κλίσεω; τεθέν πρό; έξήγ^ησιν 
τοϋ νεοκράς. Ά λ λ ' ό Ναβηρο; έν τη έκόόσει 
τοϋ Λεξικοΰ τοϋ Φωτίου Τόμ. Α', σελ. 443 με
τέβαλε τό νεόκρατος εί; τό νεοκράτος, δπερ είνε 
γενική τοϋ νεοκρ'ίς. 

Ουδεμία δέ δύναται νά ύπάρχη αμφιβολία 
δτι έπί οίνου έγίνετο χρησι; τοΰ επιθέτου άλι-
κράς καί δτι οίνοι νοοΰνται έν τώ τοϋ Ησυχίου 
«Άλικρατες: θαλασσομιγεΐ;». Παρατηροϋμεν 
δ' δτι συνωνυυ.εΐ τό ΰαλασοομιγής, τουτέστι θα
λασσή μεμιγμένο;, τώ άλικράς, ή'τοι άλι κεκρα-
μένος' διότι ισοδύναμα μέν είνε τό άλς καί -θά
λασσα, πολλάκις δέ τό μίγνυσϋαι-μεμΐχ&αι τί
θεται άντί τοϋ κεράννυσ&αι-κε'Λράσ&αι, ώ; έν 
ταΐς εί; "Ομηρον Παρεκβολαΐ; τοΰ Ευσταθίου 
σελ. 1559, 51 «Έστι δέ άλίκρας κατά Αίλιον 
Διονύσιον ό θαλασσή μεμιγμένος, καθάκαί χ«λ-
κόκρα; ό ναλκώ, φησί, κεκραμένο;». Ό Γαλη
νό; λέγει Τόμ. ΙΕ', σελ. 671 «Ού μήν ουτω; 
έ/ρην ποιεΐσθαι τάς κρίσεις τών πραγμάτων, 
άλλά λογίσασθαι δει άνάλογον τό μελίκρατον 
έν τη κράσει τών πινομένων οίνων κατά. τήν 
τοΰ ύδατος μΐζιν, ώ; μή τόν οίνον άκρατέστερον 
είναι, τό δέ μελίκρατον ύδαρέστερον, εί μέλλεις 
δικαίαν ποιεΐσθαι τήν παραβολήν αυτών. Έπεί 
δέ ναλεπόν έστι τήν άναλογίαν άκριβώ; έν τ·?) 
μίξει φυλάςαι,δ,ά τοϋτο έπ' αυτά τά δντω; άμι-
κτα καί κυρίως άκρατα καλούμενα μετήνεγκε τόν 
λόγον ό Ιπποκράτη; οίνω μηδ' δλως κεκρα-
μένω παραβάλλων τό μέλι» καί Τόμ. ΙΖ', α' , 
σελ. 319. «Σύνηθες έστιν Ίπποκράτει έν παντί 
τών περιττών γένει τά άκρατα τε και αμιγή άπο-
δοκιμάζειν καί τάς άκρατους τών /υμών κενώ
σεις μο-/θηράς είναι άποφαίνεσθαι.— Τό γάρ μή 
συμμεμιγμένον άκρατόν έστιν» καί σελ. 320 
«"Λκοατον δέ λέγεται το αμιγές έτερου καί τήν 
αύτοϋ ούσιν δικσωζόμενον ειλικρινή. Καί αυτός 
έν τω ΙΙροννωστικώ έδήλωσεν όποιον τι καλεί 
τό άκρατον άντιτιθείς αύτώ τό μεμιγμένον καί 
γάρ οίνον άκρατον είώθαμεν λέγειν ώ μή μέμι-
κται τό ύδωρ- καί τοΰτον τόν τρόπον έ'καστον 
ά//.:ατον λέγετκι. όταν αυτό καθ' εαυτό μόνον 
ετέρας ουσίας αμιγές είη (γρ. $)»καί Τόμ. ΙΗ', 
β', σελ. 165. «Καί διά ταύτης της λέξεως έδή
λωσεν όποιον τι καλεί τό άκρατον άντιτιθείς 
αύτώ τό μεμιγμένον. Δηλωτικόν δ' ούχ ή'κιστα 
καί αυτό τούνομά έστι τοΰ πρός αύτοΰ σημαι
νόμενου- καί γάρ οίνον άκρατον είναι λέγομεν ω 
μή μέμικται τό ύδωρ ή παντάπασιν ολίγον μέ-
αικται καί τών άλλων έ'καστον άκρατόν εστί τε 
καί λέλεκται πρός τών Ελλήνων, δταν αυτό 
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καθ αυτο μόνον άμιγε; έτερα; ουσίας ύπαρχη.» 
Ήέν τώΙΙρογνωστικώ ρησι; έ'χει ώδε. «"Εμετός 
δέ ώφελιμώτατο; ό φλέγματό; τε καί χολη; 
ξνμμεμιγμένος ώ; μάλιστα — οί γάρ ακριβέ
στεροι κακίου; είσί.» Κακώς ό Έρμερίνσιο; έν 
τ-7ι έκδόσει τών Ιπποκράτους καί "Αλλων Ια 
τρών Λείψανων Τόμ. Λ', σελ. 140 έ'γραψεν 
άκρητότεροι αντί τοΰ άκρητέοτεροι καί σελ. 108 
άκρητότερα αντί τοΰ άκρητέστερα. Άπαντα δέ 
παρά τώ Γαληνώ και «Κατά τουναντίον γάρ 
ό πολλοΰ δεόμενο; ίίδατος είς εύκρασ'ιαν ονομά
ζεται πολυφόρο; έν ίσω τό πολύ φέρειν ύδατος 
δεόμενο; (γρ. δυνάμενο;) είς τήν εύκρατονμΐξ'.ν» 
(Τόμ. ΙΕ', σελ. 669). Ουχί δέ σπανίως ευρί
σκονται συνημμένα τά ονόματα κρασί; καί μΐ-
ξις (ή κατά τήν πάλαιαν έκφοράν μεΐςι;), οίον 
παρά τώ θεοφράστω σελ. 38 Σνειδ. «Παν γάρ 
έ'χει κρασίν τινα καί μΐζιν ιδίαν» καί σελ. 589 
«εί μή τις λέγοι τνί μίξει κκίτηκράσει τών άλ
λων γ'ινεσΟαι τοιούτους, τοις δέ γένεσιν είναι 
τούς αυτού;» καί σελ. 745 «κρασις δέ καίμΐ-
ζις ούκ έστιν ώρισμένη τών αρωμάτων» καί 
παρά Διονυσίω τώ Άλικαρνασσεϊ περί Συνθ. 
Όνομ. ΙΒ', (σελ. 138 Σχαιφ). 

Έν ταΐ; εί; "Ομηρον Παρεκβολαΐ; τοΰ Ε υ 
σταθίου σελ. 1559,51 λέγεται « Ό δέ έν τοΐ; 
τοιούτοι; διαληφθεί; άλίβα; βαρύνεται κκθ' όυ.οι-
ότητα τοΰ άλίκρας. Έστι δ' άλίκρας κατά Αί'-
λιον Διονύσιον ό θαλασσή μεμιγμένο;, καθά κκί 
χαλκόκρα; ο χαλκω φησι κεκραμένο;». Ή πα-
ροξυτόνησις τών εί; ΚΡΛΣ επιθέτων μάχεται 
αντίκρυ; τη αναλογία, καθ' ήν άναγκκίω; έ'χει 
νά έκφέρωνται ταΰτα όξυτόνω;, οίον άλικράς, 
χαλκοκράς, κτλ. Ό Χοιροβοσ/.ό; γράφει σ. 141, 
10 «Πρόσκειται πάλιν βαρύτονα διά τά όςύ-
τονα, οίον διά τό προβλή; προβλητο; καί άβλή; 
άβλητο;· ταΰτα γάρ διά κκθαροϋ τοΰ ΤΟΣ 
κλίνονται, άλλ' ούκ είσι βαρύτονα άλλ' όςύτονα, 
υπάγονται δέ ταΰτα κανόνι τοιούτω. Τά εί; Σ 
λήγοντα όξύτονα σύνθετα άπό ρήματος, μίαν 
συλλαβήν φυλάττοντα τοΰ παθητικοΰ παρα
κειμένου, διά καθαροΰ τοΰ ΤΟΣ κλίνονται, είτε 
εί; ΑΣ ώσιν είτε εί; ΗΣ είτε εί; ΩΣ, οίον κέ-
κραται χαλκοκρά; χαλκοκρατο; (ό χαλκω κε
κραμένο;), νεοκρά; νεοκρατο; (ό νεωστί κεκραμέ
νο;), βέβληται άβλή; άβλητο;, προβλή; προβλη-
το;, τέθνηκα ήμιθνή; ήμιθνητο; κτέ.» Μετά 
πολλής πε ί τοΰ πράγματο; άκριβείκς θά δια-
λαβωμεν έν έτέρω τόπω. 

Κ Ε Φ . Κ Ε ' . 
§ 2 . Ο ί ν ο ς ά Ο ά λ α ο ο ο ς . 

Οίνος άΰάλασσος όνομάζεται'ό οίνος ό μή κε
κραμένο; ή μεμιγμένο; θαλασσή ή ό οίνο; ώ δέν 
είνε θαλάσσιον ύοωρ έμβεβλημένον. 

Λιοσκορίδ. Τόμ. Β', σελ. 195 «τάδε άλγή-
ματα παύει οίνο; α&άλαοσοςτ). Πρβ. καί Τόμ. 
Α', σελ. 736 αεί; χουν γλεύκους τεθαλασσωμέ-
νου — ή εί; α&αλάααου χουν». 

Λαμοκράτ. παρά Γαλην. Τόμ. ΙΔ', σελ. 134 
«πρόσβαλλ' ά&άλασσον οίνον ευώδη βραχύν». 

Γαλην. Τόμ. ΙΛ', σελ. 162 «ίνα δίδου σύν 
οί'νω Χίω α&αλίσοω άκράτω». 

Ζώπυρ.'παρ' Όρειβασ. Τόα. Β', σελ. 587, 
12 «αυστηρό; οίνο; άϋάλαασοςΐ). 

Άλές. Τραλλιαν. Τόμ. Β', σελ. 65 Πουσχ. 
«οί'νω ά&( λάσσω ή σπαθίτη αναλάμβανε». 

Ελέχθη δέ καί οινάριον ά&ίλαααον ύπό τοΰ 
Σωρκνοΰ περί Γυναικ. Παθ. σελ. 149,5 Έρμερ. 
«οινάριον πινέτω^λευκόν, διαυγές, ά&άλαοοον, 
μετρίως ύπαύστηρον». 

Παρά τω Άθηναίω κείται σελ. 33 β'-γ' 
»Κώω δέ καί Μυνδίω καί Άλικαρνασσίω καί 
παντί τώ ίκανώς τεθαλαττωμένω συνάδει τά 
σκληρά τών υδάτων, οΐον κρηναϊα καί όμβρια, 
έάν 7) διυλισμένα καί πλείονα χρόνον καθεστα-
μένα —Τοις δέ ϋαλαασίοις τών οίνων καί τοις 
πκρεχουσιν ίκανωτέραν στΰψιν, έτι δέ τώ Χίω 
καίΛεσβίω τά άποιότατα τών υδάτων εύθετεϊ». 
Ά λ λ ' επειδή, ρηθέντο; «παντι τω Ίκανώς τε-
&αλ.ατταψένω(οΐνω) συνάδει τά σκληρά τών υδά
των», άτόπω; επάγεται κατ' έναντίωσιν ατοΐς 
δε Οα/.ααοίοις τών οίνων τά άποιότατα τών 
υδάτων εύθετεϊ», άναγκαίω; έχει ν ' άναγνωσθη 
«τοΐ; δ' ά&αλάσοοις τών οίνων», ώ; έγένετο ύπό 
τοΰ Σχουειγαιουσήρου έν ταϊ; εί; τούς Αθη
ναίου Δειπνοσοφιστά; Παρατηρήσεσι Τόμ. Α', 
σελ. 241, έ'νθα είνε τάδε γεγρκμμένα «τοις δέ 
ϋχλχοοίοις τών οίνων. Ε Ο Ο Π δ β η ί ΐ ο η β (Ιΐδρίΐ-
ίαίΐοηΐδ βαίΐδραΐβί, ορροηϊ ηαβο νΐηα, (1β 
(I αϊ 1)ΐΐ8 Γΐυηο 1θ({Ιΐΐίΐ1Γ,τοΓς τε&αλαττωμένοις. 
()\χαΐ& φίλΐϊϊΐ δχ/ηοηνηΐίΐ δίηί (αί άοοιιίί 
Π. 81βρ1ΐ. Τηβδ. Τ. I. 1490. Ο) θαλάσσιο; 
οίνο; 0,1 τεθαλαττωυ.ένος ; ν ί ά β ί ΐ Ι Γ υ ί ϊ ΐ ραβ 
αΐΐί ά&αλάσοοις 1 6 & 6 1 1 (1II Π Ι , 3Λΐί £ΐΙίηΐΐί(1 

νοοβ 1 & ί θ Γ β » . Αποκατέστη
σαν δ'ό τε Μεινέκιο; καί ό Καιβέλιος παρά τώ 
Άθηναίω τήν γνησίαν γραφήν «τοις δ' ά&αλάο-
οοις τών οίνων». Παρατηροΰμεν δ' ότι δυ.οιον τώ 
έν τοΐ; Δειπνοσοφισταΐ; τοΰ Αθηναίου έπαν-

^ Σ η μ . Ε π ε ι δ ή λέγεται οίνος τεϋαλασσωμένος,εύκόλυις 
ήουνα-ό τ-.ς νά ϋπολίβη οτ*. ό μή τεύαλασσωμένος κα
λείται ά&αλάσσωτος - άλλά καθ' όσον ήαεΓς γινώσκο-
μεν ΰπ' οϋδενός έρρήΟτι οίνος άβαλάσαωτος, έγέ/ετο 
° Β 7 .Ρή 7 ! ί μόνον τοϋ οίνος άβάλασσος, τουτέστιν οίνο; 
ανευ Οαλάστη;, ή οίνος ούκ εχων θάλασσαν. Παρατη-
ρητέον ό' οτ: οέρετα: έν τ·^ 'Ελλην ιχη γλώπ/) καί 
επ.Οετον απαράχυτος ισοδυναμούν τώ άΟάλασσος. "Ιοε 
'ΑΟηνχν 1901, 'σελ. 6 5 2 - 6 5 3 . ' 
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« Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α » 

ΔΗΜ. Σ ΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΤ 

Ύφηγηχοΰ χής Δογματικής έν χφ Έϋνικφ Πανεπισχημίφ 

Η Μ Ε Γ Α Λ Η Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η 

Τοϋ Πάσχα ανέκαθεν προηγεΐτο νηστεία ώς 
προπαρασκευή διά τήν χριστιανοπρεπή τών ε
ορτών πανήγυριν, κατά τήν έκφρασιν τοϋ Χρυ
σοστόμου. Άλλ' ό χρόνος τής νηστείας δέν ήτο 
καθορισμένος" άλλοι ένήστευον μίαν ήμέραν, άλ
λοι δυο ημέρας, άλλοι τεσσαράκοννα ά>ρας. 1) 
Ήμέραι νηστείας ήσαν ή Μεγάλη Παρασκευή 
καί τό Μέγα Σάββατον, κυρίος δέ τοϋτο, καθ'δ 
άπεϊχον εντελώς τροφής, μέχρι τής άλεκτρυοφω-
νίας τής Κυριακής, (2),ότε έτελεΐτο ήάνάστασις. 

Ή νηστεία αυτη τοΰ Μ. σαββάτου έκαλεΐτο 
ΰπέρθεσις.Ό λόγος δι ' δν ώς κατ'εξοχήν ημέρα 
νηστείας εθεωρείτο τό μέγα σάββατον ήτο ή 
κατά λέξιν εκδοχή τών παρά Ματθαίω(.'») λόγων 
τοϋ Ίησοΰ : «Μή δύνανται οί υιοί τοΰ νυμφώ-
νος πενθεϊν έφ' δσον μετ' αυτών έστιν ό νυμ-
φίος ; έλεύσονται δέ ήμέραι δταν άπαρθή '' ί ; τ : ' 
αυτών ό νυμφίος καί τότε νηστεΰσουσιν». Καί 
διά τοϋτο ένήστευον τάς ώρας καθ' άς δ Κύ

ριος ήτο μακράν τών μαθητών τέ. άπό τής ενα
ποθέσεως έν τώ τάφω μέχρι τής αναστάσεως. 

Ενωρίς ή διήμερος νηστεία κατέστη εξαήμε
ρος, καθ' δληντήν μεγάλην έβδομάδα,καίτοι ιδι
αιτέρως αυστηρά νηστεία έτηρεΐτο τάς δυο τε
λευταίας ημέρας. 

Πότε καθιερο')θη ή τεσσαρακονθήμερος πρό 
τοΰ Πάσχα νηστεία, είς άνάμνησιν τής τοϋ Κυ
ρίου, δέν δύναται ακριβώς νά καθορισθή· έν 
ήμέραις πονηραΐς, κατά τους φοβερούς διωγμούς 
τοϋ Γ'. αιώνος, πιθανόν άνεφάνη έν τή Ανα
τολή, δ&εν διαδοθεΐσα επεκράτησε βαθμηδόν. 
Άλλ'έτι , κατά τόν Ε'. αιώνα, ώς μαρτυρεί δ 
εκκλησιαστικός συγγραφεύς Σωκράτης, υπήρχε 
μεγάλη ποικιλία ώς πρός τόν αριθμόν τών ημε
ρών τής νηστείας, ήτις δμως γενικώς έκαλεΐτο 
τεσσαρακοστή, εις άνάμνησιν τής τεσσαρακον-
θημέρου νηστείας τοϋ Κυρίου (1). Καί ό χρό-

(1) Εϋσεβίου ' Ε χ χ λ . Ί ίτορία χ/ι Ε Λ ' . 
(2) Ό ΠΘ'κανών συνόδου έν Τρούλλω ορίζει : «περί 

μέτας ώρας τ ή ; περί τό μέγα σάββατον νυ/.τός άπονη. 
στίζεσΟαι». 

(3) Θ ' , 1 5 . 

(1) Σωκράτους ' Ε - ' χ λ . ιστορία Χ/ι Κ Β ' . «Αύτ ίκα 
τά ; πρό του Πάσχα νηστεία; άλλως παρ' άλλοις <ρυ-
λαττομένας εστίν είιρεΓν. ΟΊ μεν γάρ έν Ρώμη τρεις 
πρό τοΰ Πάσχα έβοομάδας, -τλήν σαββάτου καί Κυρι
ακής, συνημμένας νηστεύουσιν" οί δ' εν ΊλλυριοΓς και 
όλ-β τή "Ελλάδι καί οί έν "Αλεξάνδρεια πρό έβδομα. 
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ορθωθέντι σφάλματι φέρεται παρά τώ Ψβοοο-
πλουτάρχω περί Παίδ. Άγωγ . ΙΑ' (Πλουτ. 
Ήθικ. σελ. 8 δ') «ισχνός δέ στρατιώτη; πολε
μικών αγώνων έθά; αθλητών και πολεμίων φά
λαγγα; διωθεΐ». Άναγινιόσκοντε; πρό ετών τήν 
ύπό τοΰ Έρχήρου έ'κδοσιν τοΰ πρώτου τόμου 
τών Ηθικών τοΰΠλουτάρχου κκτενοήσαμεν μέν 
παραχρήμα ότι νοσεί τό προκείμενον χωρίον, έ-
νου.ίσ/.μεν δ'έπάναγκε; πρό; ίασιν αύτοΰ νά με-
τατυπωθΫΙ τό και πολεμίων είς τό άπο/.έμων. 

Εί'δου.εν δ' έ'πειτα οτι έν τνί Λυβνηρείω έκ
δόσει τών Ηθικών τοΰ Πλουτάρχου σελ. 9,46 
είνε όρθώ; γεγραμμένον « Ϊ Γ χ ν ό ; δέ στρκτιωτη; 
πολεμικών αγώνων έθά: αθλητών απολ,έμων 
φάλαγγα; διωθεΐ». Μεταβλητέον δ' ίσως καί τό 

παρά τώ Χοιροβοσκω σελ. 526,1 κείμενον. « Ό 
γάρ κανών »δτος έπί τών συνθέτων εστί· τά γάρ 
παρασύ-,θετα ούκ είσι κοινά τώ γένει, άλλ' 
όμοίω; τοΐ; άπλοΐ; γίνονται, οΐον φιλοσοφωτερος 
φιλοσοφωτέρα, τολμηρότερος τολμηρότερα^ εί; 
τό ατολμότερος ατολμότερα. 

Έν τέλει παρατηροΰμεν δτι ύπό Σκαρλάτου 
τοΰ Βυζαντίου είνε γεγραμμένον έν τώ Λεςικώ 
της Ελληνικής γλώσση; σελ. 26 «οίνος (άθά-
λασσος) Γαλ., ό μή περάσα;. (ή μή ανακα
τωμένο; μέ) Οάλ». Τών ύπό τοΰ Βυζαντίου γε
νομένων δύο έςηγήσεων τοΰ οίνος ά&άλ.αοσος 
υ.όνον ή έν παρανθέσει κειμένη,ό μή άνακατωμέ-
νο; μέ θάλασσαν, εχει υγιώς. γελοιότατη ο εινε 
ή έτερα ό μή περάσας ΰάλασσαν. 



ΕΦΗΜΕΡΙΑ* 

οων ε; τήν προ τοΰ Πάσχα νηστείαν νηστεύουσι, τεσ
σαρακοστήν αυτήν ό/ομάζοντες. "Αλλο: δε παρά τού
τοις άλλως" προ έπ;ά τής εορτής έοοομάοων τής νη
στείας αρχόμενοι καί τρεις μόνας πενθήμερους έκ οια-
λειμμάτων νηστεύοντες, ούοϊν ήττον καί αυτοί τεσσα
ρακοστήν τον χρόνον τοΰτον καλοΰσιν». (Πρβ. καί 
Σωζόμενου έκκλ. ιστορία VII, ΙΘ'.). 

(1) 'Αποστ. κανών Ξζ"' 
(2) Σωκράτους Έκκλ. Ιστορία γ . ΚΒ'. 

Σ «ΑΘΗΝΑΙ» 

Α Π Ο Τ Ο Ν Β Ι Ο Ν Τ Ο Ν Ε Σ Τ Ε Μ Μ Ε Ν Ω Ν 

ΑΙ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι Τ Η Σ Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Η Σ Β Ι Κ Τ Ω Ρ Ι Α Σ 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ Τ Η Σ 

Πρό τίνος εξεδόθη έν Λονδίνω Ιν άπό τά 
ωραιότερα ίσως βιβλία τά όποια έχομεν σχετι
κώς πρόςτόν ίδιωτικόν άμα καί δημόσιον βίον εστεμ
μένων κεφαλών. Εινε «Αί έπιστολαί τής βασιλίσ
σης Βικτωρίας» όλη δηλαδή ή αλληλογραφία τής 
βασσιλίσσης άτό τοΰ 1837 μέχρι τοΰ 1861 εκδοθεί
σα είς τρεις τόμους. Ή συλλογή αυτη είνε κατά 
τοσοΰτον μάλλον ενδιαφέρουσα, καθ' όσον περιλαμ
βάνει ιδίας ανέκδοτους γνώμας τής βασιλίσσης έφ' 
Ολων σχεδόν τών γεγονότων τά όποια κατά τό 24ε-
τές τοΰτο διάστημα συνέβησαν. 

Ή Βικτωρία είχε τήν συνήΟειαν νά κρατή άπό 
τής νεαρωτάτης αυτής ηλικίας μέχρι τών τελευ
ταίων ήμερων της όλας τάς έπιστ.λάς της τάς 
οποίας έγραφεν ή ελάμβανε καί αί όποΐαι μας δει
κνύουν ολην τήν έξέλιξιν τοΰ χαρακτήρος Αυτής. 
Μας ζωγραφίζουν μίαν άκραν ένεογητικότητα, μίαν 
ασυνήθη άντίληψιν καθήκοντος, μίαν πρώι'μον σο
βαρότητα, τέλος, μίαν άφοσίωσιν είς τά τής πολι
τείας. 

ΑΙ Π Ρ Ω Τ Α Ι ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Τ Η Σ 

Ή πρώτη επιστολή τήν οποίαν ή Βικτωρία Ιλα-
βεν είνε τής θείας της βασιλίσσης Άδελαίδος ότε 
είσήρχετο είς τό τρίτον έτος τής ηλικίας της, ή 
δέ πρώτη επιστολή τήν οποίαν έγραψεν, είς ήλι-
κίαν 9 ετών, είνε ή πρός τόν Οεΐόν της βασιλέα τοΰ 
Βελγίου (τότε πρίγκηπα) Λεοπόλδον έπί τοις γεν-
νεθλίοις του καί έχει ώς έξης : 

Αγαπητέ μου ϋέϊε 
Σοΰ εύχομαι χρόνια πολλά διά τήν έορτήν τών 

γεννεθλίων σου. Σέ ένθυμοΰμαι πάντοτε καί ελ
πίζω γρήγορα νά σέ έπανίδω. Δέν φαντάζεσθε πό
σον σέ αγαπώ ! 

Τήν θείαν Σοφίαν(*) βλέπω πολύ συχνά, φαίνε
ται καί είνε πραγματιχώς πολύ χαλά. Καθ' ήμεραν 
μεταχειρίζομαι τό ώραΐο πιατάκι σου. Είνε πολλή 
ζέστη είς τήν Ίταλίαν ; Έδώ είνε τόσον γλυκύς 
ό καιρός, ώστε εξέρχομαι καθ' έκάστην. 

Ή μαμά κα! έγώ είμεθα καλά. 
Ή άγαττώσά σε ανεψιά 

Βικτωρία. 
Νοέμβριος 1828 

Ύ . Είμαι πολύ θυμωμένη μαζύ σου, θείε, διότι 

(*) Πριγκήπισσα τοΰ Όένλοε. 

τόσον καιρόν Οπου λείπεις δέν μου έγραψες ϊνα 
γράμμα. 

ΤΙ ΕΔΙΑΒΑΖΕΝ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
Είς τήν έπομένην επιστολών τής Βικτωρίας βλέ-

πομεν τήν φιλομάθειαν καί τήν ίδιαιτέραν άγάπην 
ήν έτρεφε πρός τήν Ίστορίαν. Έγράφητόν Όκτώ-
βριον τοΰ 1834 ότε διήγεν τό 15 έτος τής ηλι
κίας της. 

Πολυαγαπημένε μου ϋ-έίε 
. . . Ή ιστορία αποτελεί τήν μεγαλειτέραν μ.ου 

εύχαρίστησιν και ίσως θά ήθελες θείε μου νά μά-
θης τό τί διαβάζωτώρα.Λοιπόν μελετώ τήν «Ίστο
ρίαν τής Νέας Ευρώπης» τοΰ Κιΐ8*ι·11 ένα πολύ 
ενδιαφέρον βιβλίον, και τοΰ Οαπιιΐοη «Τήν Ίστο
ρίαν τής Επαναστάσεως» τήν οποίαν ευρίσκω πολύ 
ξηραν άλλά χαί πολύ σοβαράν. "Αρέσκομαι νά δια
βάζω γνώμας διαφόρων συγγραφέων έπί τοΰ αύτοΰ 
πράγματος, ώστε νά μήν έχω μονομερή γνώμην. 
Έκτος τών βιβλίων όπου σας ανέφερα μελετώ 
άκ:μ? καί τήν «Ίστορίαν τών πολέμων έν Ισπα
νία, Πορτογαλλία χαίΝοτίω Γαλλία,1808—1814» 
Εινε πολύ χαλά γραμμένη χα! μ'ευχαριστεί πολύ. 
Είς τά γαλλικά διαβάζω τόν «Συναγωνισμόν Γαλ
λίας καί Ισπανίας» τοΰ Η. ΟβΠΙαπΓήρχισα επί
σης καί τήν «'Αρχαίαν Ίστορίαν» τόΰ Ποίϋη. 
Σχηματίζω καταλόγους τών βασιλέων" οσω προ
χωρώ ασχολούμαι περισσότερον μέ τούς Άγγλους 
διότι ή Ιστορία τής πατρίδος μου εινε έχ τών 
πρώτων καθηκόντων μου. 

Ή άγαπώσα οε καί εύπει&ής ανεψιά οου 
Βικτωρία 

" Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς 1834. 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ Τ Ο Υ ΘΕΙΟΥ Τ Η Σ 

Τήν 19ην Ιουνίου 1837 ή Βικτωρία έγραφε 
τήν έξης έπιστολήν είς τόν θείον της βασιλέα Λεο
πόλδον. 

Αγαπημένε μου ϋεϊε. 
. . . Ή χατάστασις τοΰ θείου μου* είνε απελπι

στική. Δύναται ίσως νά ζήση ολίγας ημέρας, άλλά 
ουδέποτε Οά ανάρρωση. ΧΟές έλεγεν ό ιατρός ότι 
δέν Οά έζη μέχρι τής πρωίας, άλλά σήμερον είνε 
κάπως καλλίτερα. Είνε τόσον αδύνατος ώστε ό 
σφυγμός του δέν ακούεται πλέον. Ό χαϋμένος ! Τόν 
λυποΰμαι τισον πολύ,ήτο πάντοτε τόσον καλός πρός 

* Ό Βασιλεύς τής "Αγγλίας 8ν οιεοέχθη. 
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έργων, δέν εθεωρείτο καθ' έαυτήν αρετή (1 ),άλλά 
μέσον απλώς συντελούν εις έξάσκησιν ταύτης. Ή 
τότε χαρακτηρίζουσα τήν νηστείαν λιτότης εθεω
ρείτο συντελεστική πρύς καταστολήν τών παθών. 

Κατά τούς χρόνους τής ακμής τής Εκκλησίας 
μεγάλη επιείκεια έβασίλευεν ώς πρός τήν νη
στείαν. Ό Χρυσόστομος παραινεί νά μή νηστεύ-
ωσιν οί κωλυόμενοι, διότι έχομεν δεσπότην ήμε-
ρον καί φιλάνθρωπον καί ουδέν τών υπέρ δύνα-
μιν παρ'ήμών έκζητοϋντα" διότι—λέγει—2) εκτός 
τής νηστείας ύπάρχουσι μέσα πολύ σπουδαιότερα, 
δυνάμενα νά προσεγγίσωσιν ημάς πρός τόν Θεόν. 
Ό αδυνατών νά νηστεύση άς δείξη δαψιλεστέ-
ραν έλεημοσννην, άςκαταλαγή μετά τών εχθρών, 
άς άπομακρύνη τής ψυχής του πάσαν μνησικα-
κίανκαί«άν ταύτα κατορθοΰν βούληται, τήν 
αληθή νηστείαν έπεδείξατο καί ήν μάλιστα πάν
των απαιτεί παρ' ημών ό Δεσπότης». 

Καί ένώ τόσον επιεικώς κρίνει τούς μή νη
στεύοντας ό μέγας Χρυσόστομος, κατά τήν έπο-
χήν τής παρακμής, ότε τό Λ καί τό Ω τής ήθι-
κότητος εθεωρείτο ή νηστεία, ό κατά τόν Π3' 
αιώνα άκμάσας ερμηνευτής τών κανόνων Βάλ
σαμων λέγει (3) : «κρέατος ή τυροΰ ή ωοΰ άψα-
σθαί (τινα κατά τήν Μ. Τεσσαρακοστήν) ου 
συγχωρηθείη, καν πνέη τά λοίσθια» ! 

Κατά τήν Μ. Τεσσαρακοστήν άπηγορεύετο 
ή τέλεσις πάσης χαρμόσυνου ή πανηγυρικής 
ακολουθίας (γάμων, εορτών μαρτύρων(4) κτλ.), 
ώς καί κοσμικών διασκεδάσεων. Επειδή δέ καί 
τό λουτρόν τότε εθεωρείτο είδος πολυτελείας, 
άπηγορεύετο καί ή λήψις λουτρών κατά τήν Μ. 
Τεσσαρακοστήν(δ). 

(1) Χρυσοστόμου όμ'.λία Γ. είς Γένεσιν. 
(2) Αυτόθι. 
(3) 'Ερώτησις και άπόκρισις ΝΑ'. 
(4) ΝΒ'. κανών Λαοόικείας. 
(5) Χρυσοστόμου λόγος κατά μεΟυόντων 

νος τής ενάρξεως τής Τεσσαρακοστής δέν ήτο 
ακριβώς καθορισμένος· άλλαχοΰ ηρχιζεν αυτη 
τεσσαράκοντα ημέρας πρό τοΰ Πάσχα και άλλα
χοΰ τεσσαράκοντα ημέρας πρό τής Κυριακής τών 
Β α ΐ ω ν . Έν τή Λΰσει ένήστευον καί τά σάββατα, 
έν τή Ανατολή οί κανόνες έτιμώρουν διάκαθαι-
ρέσεος τόν κληρικόνκαι δι' άφορισμοΰτόν λα-
ϊκόντόν νηστεΰοντα σάββατον ή Κυριακήν (1). 
Βαθμηδόν, ώςγνοστόν,ή νηστεία έν τή ανατολή 
διεμορφώθη είς πεντηκονθήμερον,προστεθεισών 
είς τάς 48 ημέρας άπό τής καθαράς Δευτέρας μέ
χρι τοΰ μ.Σαββάτου καί τής Τετάρτης καί Παρα
σκευής τής εβδομάδος τής Απόκρεω. 

Καί ό τρόπος τής νηστείας έποίκιλλε* συνή
θως ένήστευον εντελώς μέχρι τής τρίτης Μ. Μ. 
καί τότε άπενήστευον, άλλ' άπεϊχον ώρισμένων 
τροφών. Και έν τώ ζητήματι τών επιτρεπομέ
νων ή μή τροφών δέν ύπήρχεν ομοφωνία. 
Κατά μάρτυρα τόν εκκλησιαστικόν ιστορικόν 
τοϋ Ε' αιώνος Σωκράτη τινές άπεϊχον παντός 
εμψύχου, άλλοι μετεϊχον ιχθύων ή καί πτηνών, 
ένώ άλλοι άπεϊχον καί ωών καί καρπών τινές 
δέ καί αύτοΰ τοΰ άρτου (2). Κατά κανόνα έν 
ήμέραις νηστείας τροφή έλαμβάνετο άπαξ τής η
μέρας καί έν μέτρω καί τοιουτοτρόπως διετήρει 
ή λέξις νηστεία έτι τήν έτυμολογικήν σημα-
σίαν της. 

Ή νηστεία, τής οποίας έτονίζετο κυρίως ή 
πνευματική άποψις, ώς αποχής άπό τών κακών 
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έμέ ώστε Οά ήμην πολύ άγνώμων άν δέν Οά έλιτ 
πούμην. 

, „ Βικτωρία 
Τήν πρωίαν τής επομένης ημέρας ό θείος της 

έξέπνεε είς τάς 2 χαί τέταρτον. Τό δυσάρεστον 
νέον τή άνήγγείλεν ό Λόρδος τοΰ Κόνυγκαμ χαί δ 
Αρχιεπίσκοπος τοϋ Κάντερβαρυ. Ή Βικτωρία ήτο 
ήδη βασίλισσα. Ιδού πώς περίγραφε; ή ίδια τά συμ
βάντα ταΰτα είς τό Ήμερολόγίόν της : 

20 Ι ο υ ν ί ο υ 
Ή μητέρα μ' έξύπνησεν είς τάς ε"ς χαί μοϋ 

άνήγγείλεν οτι ό Άρ'/ίεπίσχοπος τοΰ Κάν.ερβαρυ 
χαί δ Λόρδος τοϋ Κόνυγχαμ ήθελον νά μέ ϊδουν. 
Επήγα μόνη μου είς τό σαλονάχι μου χαί τους εύ-
ρον έχει. Ό Λόρδος μοϋ άνήγγείλεν ότι δ θείος μου 
δέν έζη πλέον, οτ! είχεν αποθάνει είς τάς 2 καί τέ
ταρτον καί ότι επομένως έγώ είμαι ή βασίλισσα. 
Έγονυπετησε πρό έμοΰ ήσπάσΟη τήν χείρα μου 
χαί μοΰ έπέδωχε τήν υπηρεσιακήν άγγελίαν τοϋ 
θανάτου τοϋ βασιλέως. Ό Αρχιεπίσκοπος μοΰ ει-
πεν δτι ή βασίλισσα τόν παρεκάλεσε νά μοϋ διη-
γηΟή τά καθέκαστα τών τελευταίων στιγμών τοϋ 
άτυχους θείου μου. Ήτο άφωσιωμένος είς τήν θρη-
σχείαν χαί άπέθανεν εντελώς Ιτο*.μ.θς πρός τοϋτο 
χαί ήρεμώτατος. Έπεφόρτισα τόν Λόρδον νά έκ
φραση, τά συλλυπητήρια μου είς τήν βασίλισσα·; 
καί αμέσως επέστρεψα είς τό δωμάτιον μου. 

Άφοϋ ή θεία Πρόνοια μ.έ κατέστησε βασίλισσαν 
θά κάμω ο,τι μοϋ είνε δυνατόν διά νά εκτελέσω τό 
χιΟήχίν μου πρός τήν πατρίδα μου. Είμαι πολύ 
νέα χαί άπειρος ίσως είς πολλά πράγματα, όχι είς 
Ολα όμως, έν τούτοις Οά εκτελέσω τό καθήκον μ.θυ 
μέ χαλήν Οέλησιν χαί ευθύτητα όσην ολίγοι πι
στεύω νά εχωσιν. 

Είς τάς 9 ήλθεν ό Λόρδος Μέλβουρν, τόν όποιον 
έδέχθην είς τό δωμάτιον μου, μόνη Οπως θά δέ-
χωμαι πάντοτε τούς υπουργούς μου.Μοΰ έφίλησε τό 
χέρι καί ακολούθως μοΰ άνέγνωσε τήν άναχοίνω-
σιν ήν έπρεπε νά αναγνώσω είς τό συμβούλιον. Τήν 
είχε γράψει μόνος του. "Ευ.εινεν ολίγον καί άνεχώ-
ρησε. Ό Λόρδος μοϋ αρέσκει πολύ. Είνε πολύ τί
μιος καί ικανός άνθρωπος, αισθάνομαι πρός αυτόν 
~λήρη έμπιστοσύνην. 

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝ 

Μεγάλη ύπήρξεν ή άφοσίωσις τής βασιλίσσης 
πρός τόν πρωΟυπουργόν της Λόρδον Μέλβουρν. Αί 
κατωτέρω έπιστολαί Α υ τ ή ς χαρακτηρίζουσιν τήν 
Ολΐψιν ήν ήσΟάνΟη έπί τή διαδοχή του ύπό τοϋ Σέρ 
Ρ. Πί;λ ώς πρωΟυπουργοϋ. 

Αγαπητέ μου ϋέϊε. 
Ελπίζω νά μέ συγχωρήτ-,,ς διά τήν τόσον μι

κράν έπιστολήν μου, άλλ' είμαι τόσον άπησχολη-
μένη ώστε δέν μοϋ μένει καιρός νά σοϋ γράψω πε
ρισσότερα. Μεγάλην λύπην μοϋ προξενεί ή άποχώ-
ρησις τοϋ Λόρδου Μέλβουρν άπό τής υπουργίας 
(διότι ή φιλία μας θά είνε διαρκής) εστω και άν 
αύ'τη εινε, ώς ελπίζω δι' ολίγον. Δέν φαντάζεσαι 

πόσην άγάπην καί πόσον σίβας αισθάνομαι πρός 
αυτόν. 

Δέν μοϋ γράφεις, ότι καί συ λυπεΐσαι δι' αυτήν 
μου τήν δοκιμασίαν, ήτις είνε ή χειρότερα έξ όσων 
ήδη ύπέστην, άλλά τό φαντάζομαι. "Ισως ή μετα
βολή αυτη Οά είνε πολύ βλαβερά όχι μόνον δι' έμέ 
άλλά καί διά το ΙΟνος μου. Ό θεός βοηθός ! 
Υποφέρω πολύ άπό πονοκεφάλους, τούς αποδίδω 
δέ είς αυτήν μου τήν στενοχωριαν. 

Βικτωρία. 
Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 1841. 

* 
Αγαπητέ μου ύείε. 

Ακόμη δέν ήμ.πορώ νά πιστεύσω ότι δ καλός 
μου Λόρδος Μέλβουρν δέν είνε πλέον υπουργός μου 
έν τούτοις διαμένει, ώς είπες είς ωφέλιμος καί πο
λύτιμος φίλος. Μοϋ γράφει συχνά καί τοϋ απαντώ 
χαί μοϋ δίδει τάς άμεροληπτοτέρας συμβουλάς.Κα
τόπιν τών έπί τόσα ετη καθημερινών του επισκέ
ψεων μοϋ είνε πολύ αισθητή ή ελλειψίς του. Είνε 
ήδη ένδεκα ήμέραι άφ' ότου τόν είδον. 

Βικτωρία 
Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς 1842. 

Ή αλληλογραφία τής βασιλίσσης μετά τοϋ 
Λόρδου δέν απέφυγε το σχόλια τοϋ αΰλιχοϋ κό
σμου, ό δέ Στόχμααρ εξέφρασε τήν γνώμην, ήν δ 
χ. Άνσων διατυπώνει είς τ' απομνημονεύματα του 
ότι Ιπρεπεν αυτη νά διακοπή πριν γέννηση τήν φυ-
σιχήν τοϋ Σέρ Πήλ ζηλοτυπίαν. 

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΑΛΒΕΡΤΟΣ 

Πολύ διασκεδαστικά! εινε αί έπιστολαί αί περι-
γράφουσαι τόν πρίγκηπα 'Αλβέρτον. Σάς παρα
θέτω τινας έξ αυτών. Ή πρώτη είναι άχριβώς ε
κείνη διά τής οποίας ή Βικτωρία ευχαριστεί τόν 
Λεοπόλδον διά τόν 'Αλβέρτον μεθ' ού τήν συνέδε-
σεν δι' άρραβώνος. 

Ι ο ύ ν ι ο ς 1836. 
Αγαπητέ μου ϋέϊε. 

Πρέπει νά σ' ευχαριστήσω διά τήν μεγάλην 
εύτυχίαν τήν οποίαν μοϋ έχάρισες είς τό πρόσω
πον τοϋ αγαπητού μου Αλβέρτου 'Επίτρεψέ μου, 
θείε μου, νά σοϋ ε'ίπω πόσον ενθουσιασμένη είμαι 
μαζύ του και πόσον μοϋ αρέσει. "Εχει χάθε χάριν 
τήν οποίαν θά ήδύνατό τις ν ' απαίτηση διά νά μέ 
κάμη ευτυχή. Είνε τόσον ευαίσθητος, τόσον καλός, 
τόσον αξιαγάπητος και τόσον ωραίος ! ! Σέ παρα
καλώ μόνον, θεΐέ μου, νά προσεχής τήν ύγείαν του 
χαί νά τόν λάβης ύπό τήν προστασίαν σου, άφοϋ, 
τώρα πλέον είνε τόσον προσφιλής είς Ιμέ. 

Βικτωρία Β. 
* 

* * 
Θεΐέ μου 

... Είμαι τό εύτυχέστερον πλάσμα τοϋ θεοϋ. 
Δεν πιστεύω νά ύπάρχη άλλος άνθρωπος ευτυ

χέστερος άπό έμέ. Ό Αλβέρτος μου είνε Ινας άγ
γελος- ή άφοσίωσίς του μέ συγκινεί. Μόνον νά χυτ-

«ΜΙΙΝΙΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

τάζη κανείς τό ώραΐόν του πρόσωπον, τά ώραΐά του 
μάτια, ημπορεί νά τρελλαΟή μαζύ του. 'Εγώ τόν 
λατρεύω. Ή μόνη μου σχέψις είνε πώς νά τόν 
κάμω ευτυχή, αυτό είνε και ή μόνη χαρά μου !.. 

Βικτωρία. Β. 

Είς τήν έπομένην έπιστολήν του, ό βασιλεύς 
Λεοπόλδος ώς έξης περιγράφει τόν 'Λλβέρτον. Οί 
ειδικοί μας λέγουν ότι πλέον ψυχολογημένος χαρα
κτηρισμός τοΰ Πρίγκηπος δέν Οά ήτο δυνατόν να 
γίνη. 

Αγαπητή μου Βικτωρία. 
... Ό Αλβέρτος εινε πολύ ταχύς, καθόλου δέ 

επίμονος ή ισχυρογνώμων, πάντοτε εινε πρόθυμος 
νά παραδεχθή τό λάθος του δταν έννοήση ότι έκαμε 
λάοος. Γίνετα. ολίγον μελαγχολικός ό:αν νομίστ, 
ότι αδικείται, άλλ' ουδέποτε θυμώνει. Ελπίζω ότι 
μεταξύ σας δέν Οά δοθή ποτέ τοιαύτη περίστασις. 

Λεοπόλδος. Β. 

Τ Ο ΚΑΘΗΚΟΝ 

Τήν μεγάλην συναίσΟησιν καί άγάπην τοϋ καθή
κοντος, ήν είχεν ή Βικτωρία, δεικνύει ήμϊν περι-
τράνως ή ακόλουθος επιστολή. Είνε άπάντησις είς 
τήν πρόσλκησιν τοϋ Αλβέρτου ίνα διέλθωσιν όμοϋ 
έν Ούι'ντσωρ ήμ.έρας τινάς. 

Αγαπητέ μου Αλβέρτε. 
...Λησμονείς φαίνεται ότι είμαι βασίλισσα, χαί 

ότι ή εργασία προχωρεί, χωρίς νά περιμένη τίποτε. 
Ή Βουλή είνε ανοικτή επομένως μοΰ είνε έννελώς 
αδύνατον νά λείπω. Δύο ή τρεις ήμέραι είς τοι
αύτας περιστάσεις εινε ολόκληρα έτη ! 

'Λναγινώσκω είς τάς εφημερίδας ότι έλαβες 
πολλά παράσημα !.. 

Βικτωρία Β. 

01 ΑΓΓΛΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΛΒΕΡΤΟΥ 
Αγαπητέ μου Άλφέρτε. 

...Οί "Αγγλοι, γνωρίζεις, ζηλεύουν πολύ χαί 
δέν θέλουν ξένους ν ' αναμιγνύονται είς τα τής πο
λιτείας των. Ε ι ς τινας εφημερίδας εξέφρασαν ήδη 
τήν έπιΟυμίαν των, όπως μή λάβης μέρος είς τήν 
πολιτιχήν. Γνωρίζω, Οτι ούτε έσχέιθης ποτέ^τοι-
οϋτόν τι, Ιν τούτοις, ώς έχ περισσοϋ, σοΰ τά γράφω. 
Γίνεται μεγάλος θόρυβος άπό τούς Ιλευθερόφρονας, 
οίτινες λέγουν οτι είσαι παπιστής. Νομίζω οτι δεν 
έχουν δίκαιον πρός τοϋτο, άφοϋ γνωρίζουν ότι δέν 
έχω τό δικαίωμα νά συμβουλευθώ Ινα Παπιστήν. 

Βικτωρία. Βι>. 

Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΤΗ·· ΑΥΛΗι 

Έ χ τών «Υπομνημάτων» τοϋ χ. "Ανσων άπο-
σπώμεν τά; κατωτέρω χαρακτηριστικές γραμμάς 
περί τής φΆολογικής κινήσεως έν τή Α υ λ ή . 

« Ό Πρίγχηψ Αλβέρτος αγαπά πολύ χαί υπο
στηρίζει τάς έπιστήμας χαί τήν φιλολογίαν, αρέ
σκεται δέ είς το νά περικυκλοϋται ύπό σοφών αν
δρών τούς όποιους συχνά καλεί παρ' αύτφ. Ή 
βασίλισσα ίμως δέν λαμβάνει μέρος είς τοιαύτας 
συναθροίσεις. Τοϋτο πιθανώς προέρχεται έχ τής 
Ιδέας ήν έχει περί τή; εκπαιδεύσεως της, ότι αύτη 
δύναται να είνε κατάλληλος διά πάν άλλο μάλλον, 
ή διά φιλολογικάς συζητήσεις. Έν τούτοις ή έκ-
παίδευσίς της εινε καί παρά πολύ μάλιστα αρτία. 
Όμιλεΐ λαμπρά καί γράφει τήν Γερμανικήν, εν
νοεί τήν Ίταλικήν, γράφει χαί όμιλεΐ τήν Γαλλι-
κήν μέ πολλήν κομψότητα" εκτός τούτων γνωρίζει 
χαί ολίγα Λατινικά. Έχει πολλάς γνώσεις έγκυ-
κλοπαιδικάς όφειλομένας είς τήν φιλομάθειαν κα'ι 
τήν εύφυίαν της». 

Π Κ ΜΑΓΚλΚΗΣ 
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Η ΑΑΩΣΙΣ ΤΗΣ Κί 
Η Π Ο Λ 

Τήν 23 Μκρτίου 1453 ήμέραν Πκρασ/.ευήν 
ό Σουλτάνο; συνάθροισα; τόν στρατον του εκίνη
σε ν έξ Άνδριανουπόλεω; Ιπ\ κεφαλή;τοΰ στρα
τοϋ - κατά τήν πορείκν δέ έπί κεφαλή; ετέθη ό 
στρατηγό; Σ/.ρκτζίκ:. Περί τά τέλη τοϋ μηνός 
τούτου αί πρωτοπορίαι τών στρατιών τούτων 
ένεφανισθησκν ενώπιον τη; Κωνσταντινουπόλεως 
καί τήν 5 Απριλίου μεθ' όλων τών δυνάμεων 
του, ό Μωάμεθ έπλησίασε τήν Κωνσταντινού-
πολιν εί; άπόστασιν ένό; μιλίου. Μετά τήν 
προσευχήν δέ τη; μεσημβρία; ή πολιορκία έκη-
ρύχθη κκί ήρχ·.σεν. Ή θέσι; έκαστη; στοατιας 
ώρίσθη ώ; έξη; : Έπί τοϋ λόφου τοϋ Μαλτεπέ 
εγκαθίδρυσε τό στρατηγεΐόν του, πήξκ; τήν 
σκηνήν του καί περικύκλωσα; αυτήν «ορυκτοί; 
χαρακώμασι καί ξύλινοι; περισταυρώμασιν». Έ ν 
κατάλληλα) χώρω καθίδουσε τήν αύλήν του κκί 
την έκ Ιο,000 Γενιτσάρων σωματοφυ>.ακήν 
του. Ένταϋθα έτοποθετήθη καί τόμέγα τηλε-
βόλον μέ όύο άλλα μικρότερα. Ό λόφο; ούτο; 
κείται απέναντι τών τριών πυλών, τοϋ Άγιου 
'Ρωμανοϋ (Τόπ-Καπουσοϋ δηλ. πύλη κανονίου 
ένεκα τούτου), Χαρσία; (Σουλοϋ-Κουλέ) κκί 
Μυριανδρίου (Έδρινέ-Καπουσοϋ). Ό στρατό; 
τη; Ανατολή; έτοποθετήθη πρό; τά δεξιά, ήτοι 
άπό τοϋ Μαλτεπέ μέχρι τη; Προποντίδο;, τήν 
δέ δεξιάν πτέρυγα μέχρι τοϋ Κερατίου κόλπου 
κατείχε ό θρακικό; στρατό;. Τό ήμισυ τοϋ στρα-
τοϋ, δίκην έφεδρία;, έτοποθετήθη ό'πισθεν τοϋ 
στρατηγείου. Ό γαμβρό; τοϋ Σουλτάνου Ζα-
γανό;-Πασα; καί ό Καρατζα-Πασα; έτοποθε-
τηθησαν μετά τίνων χιλιάδων στρατιωτών πέ
ραν τών λόφων τοϋ Κερατίου κόλπου όπισθεν 
τοϋ Γάλατα καί Κασίμ-Πασα. Τό ίππικόν ό'περ 
ανήρχετο ώ;λέγουσιν εΐ; 100,000 κατείχε τό 
άνώτερον μέρο; τοϋ στρατοπέδου. Ό Σουλτά
νος, άπό τοϋ μηνό; ήδη Μαρτίου, έστελλε παν-
ταχοϋ αποστόλου; καί έκμαυλιστά; διά νά προ-
τρέψωσι τού; πιστού; ΐνα προσέλθωσι καί αγω
νισθώ σιν υπέρ τ·Γ;ς πίστεω; καί κατά τών άπί-
στωνάληθώ; πανταχόθεν καί μάλισταέξ'Ασία;, 

— 1718 

I Ο Ρ Κ I Α 

σμήνη αγωνιστών τοϋ Ισλάμ προσείρχοντο με-
ταξύτών οποίων αναφέρονται καί τά έξη; ένδοξα 
ονόματα, 'Άκ Σεμσεδδίν, Καρά Σεμσεδδίν, Μέν 
Εύνανί, Έμίρ Βοχαρη, Μινέλ Φενερί, Δζέβ Άλη , 
Ίνσάρ Δεδέ, Δζισλί Δεδέ, Άγια Δεδέ, Μενάλ 
Βουλάτ, χορό; Δεδέ, Σεΐχ Ζινδανί, Καραμάν 
'Ογλοϋ κκί ό υιό; τοϋ διοικητού Άϊδινίοκ-, Βέ-
ϋογλου; μετά έπτά χιλιάδων εθελοντών στρα
τοπέδευσα; έπί τών υψωμάτων της Περαία;, 
ένεκα τοϋ οποίου φέρει κκί τό ό'νομα αύτοϋ, 
(Μπέι.ογλου) μέχρι σήμερον. 

Οί ιστορικοί τη; πολιοικία; δέν συυ.οωνοϋσιν 
ώ; πρό; τον αριθμόν τών στρατιωτών τών απο
τελούντων τά; σρατιά; τοϋ Σουλτάνου, δπερ 
εύνόητον, άφοϋ δέν ύπάρχουσιν άκριβεΐ; στατι
στικά! πληροφορία", περί τούτων. Τοσούτο) μάλ
λον κκθ' δσον ακατάπαυστα); μέχρι τη; τελευ-
τκία; στιγμή; συνέρρεον πανταχόθεν πιστοί, 
βεβαιώ; ουχί τόσοι, ώστε νάμή δύναται νά τού; 
χωρέση ή γη, ώ; εύκρεστεϊται νά λέγη ό Έλβά-
Τσελ?μπη;, άλλά βεβκίω; κατά τήν στιγμήν 
τη; εφόδου οί πολιορκηταί θά ύπερέβαινον τά; 
400,000. Οί κριτικοί έθεώρησαν κατ' άρχά; 
τόν αριθμόν τοϋτον ύπερβολικόν καί βοηθούμε
νοι μάλιστα καί ύπό τών πρό τίνων ετών πε
πλανημένων επικρατουσών ιδεών, οτι αί έν 
Ελλάδι είσβκλονσαι περσικαί στρατιαί, ήσαν 
πολύ μικρότεραι άφ' οτι άναφέρουσιν οί "Ελλη-
νε;, έθεο)ρησαν τον αριθμόν τοϋτον ώ; ύπεοβολι-
κόν. Τά αρχαία έθνη Οταν έτίθεντο έν εμπόλεμο) 
κκτκστάσει έξεστράτευον πανστρατια- δηλ. 
άπαντε; έκτο; τών παίδων καί γερόντων. Άλη-
θώ; πρώτον ύπε/.όγιζον έπί τών μεγάλων αριθ
μών δηλ. τοϋ όγκου, τοϋ ποσοϋ- δεύτερον αί
σθημα τι ζηλοτυπία; καί αννερισμον δι' ού δέν 
έννόουν νά φεισθώσιν ούδενό; τήν ζωήν, άφοϋ 
αύτοπροσωπω; αυτός ό βασιλεύς μεθ' άπάσης 
της οίκογηνείας του ετίθετο έπί κεφαλής ολο
κλήρου τοϋ στρατόΰ. 

"Οτε ό Ξέρξη; έξεστράτευσε κατά τη; Έλ-
λάδο; άγων 1,700,000 άνδρα; καί έφθασεν είς 

«ΜΙΙΝΙΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Κελαινά;, ό Λυδό; Πύθιο:, ό πλουσιώτερο; τών 
τότε θνητών, μετά τόν μέγαν βασιλέα, κχΐ όστις 
άλλοτε έχάρισεν είς τόν πατέρα του Δαρείο ν τήν 
χρυσην πλάτανον καί τήν χρυσην άμπελον, έφι-
λοξένησε μεγαλοπρεπώς τόν Ξερξην μεθ' ολο
κλήρου τοϋ στρατού του, προσενεχθείς άμα νά 
συμμεθέξη είς τά έξοδα της εκστρατεία; ταύ
τη:. Ό Ξέρξη; ού μόνον δέν εδέχθη, άλλά καί 
προσέφερεν αύτώ 7,000 στατηρα; διά νά συμ-
πληρωθη άκριβώ; τό υπ' αύτοΰ κεκτ/,μένον πο
σόν τών 4 εκατομμυρίων στατήρων, αναγόρευ
σα; άμα αυτόν ξένον του. "Οτε ήτοιμάζετο ν ' 
αναχώρηση έξ Αβύδου, ό Πύθιο; ενθαρρυνθεί; 
καί βαρέως φέρων τήν μετά τοϋ στρατοϋ άνα-
χώρησιν τών πέντε υιών του, παρουσιάσθη αύτώ 
κκί τώ έζήτησε μεγίστην χάριν, ήν παρεχώρησεν 
αύτώ ό Ξέρξη; : 

«ΤΩ δέσποτα, έχω πέντε υιού; οί όποιοι 
άπαντες στρατεύουσι μετά σοϋ κατά τη; Έλλα-
δο;. Λάβε οί/.τον, ένεκα τη; ηλικία; μου καί 
άφες μοι τόν πρεσβύτερον διά νά μέριμνα περί 
έμοΰ καί τη; περιουσία; μου, κρατών τού; λοι
πού; τέσσαρα; καί εί'θε νά έπιστρέψη; άφοϋ 
έκπληρο>ση; τά; επιθυμία; σου». Τό πράγμα 
τοΰτο έφάνη είς τόν βασιλέα τόσον αναιδές, πα-
ράτολμον καί άδικον καί έξώργησεν αυτόν είς 
τοιοϋτον βκθμόν, ώστε πλήρη; άγανακτήσεω; 
τοϋ είπε : «Κακέ άνθρωπε, έ τόλμησα;, όταν 
έγώ ό ίδιος εκστρατεύω καί άγω τούς υιούς μου, 
τούς αδελφού; μου, τού; συγγενεΐ; μοο, τού; 
φίλου; μου, νά μοί όμιλης περί τοϋ υίοΰ σου, 
σύ, ό δοϋλό; μου, ούτινο; τό καθήκον είνε νά 
μ' άκολουθήση; πανοικη μετά τη; γυναικό; 
σου ; "Οταν έπραττε; ευχάριστα δι' έμέ, είδε; 
δτι δέν σ' άφησα νά ύπερβης τήν γενναιότητα 
μου, τώρα δμω; οτε κατέστη; τ Ισον αναιδή;, 

πορευμάτων έν τκΐς σκηνοΛς, ομοιάζουσας μάλ
λον μέ τάς όχλαγωγίας τοϋ Δαρείου καί τοϋ 
Ξε^ξου, ή μέ τά; στρατιά; τοΰ Τυρεννου κκί τοϋ 
Γουσταύου Αδόλφου ; Παραδέχομαι δτι αί 
άναρίθμιτοι στρατιαί τοϋ κκτακτητοϋ ήσαν έν 
μέρει οχληροί συρφετοί συγκεντρωθέντε; μάλλον 
έκ φανατισμού καί χάριν λεηλασία; - ούχ'ήττον 
άπα; ό άοιθυ.ο; αύτοϋ φαίνεται οτι ανήρχετο 
εί; 400-500,000 άνδρα; καί 800,000 ζώα. 
Δέν δυνάυ.εθα νά είμεθα ακριβέστεροι άφοϋ κατά 
τόν γαλλογερμανικόν πόλεμον ό αριθμό; τοϋ 
γαλλικοΰ στρατοϋ ήτο άγνιοστος, ού μόνον είς 
πάντα; τούς ξένους, άλλά καί είς αυτούς τούς 
Γάλλους ώς θά Γδωμεν ακολούθως. Ά λ λ ' άς 
έπανέλθωμεν είς τό θέμα μα:. 

Ό τακτικός λοιπόν αύτοϋ στρατός δέν υπερέ
βαινε τάς 265,000 ώς λέι ο Φραντζής, όιοτι διόι 
πολλοί δερβίσσαι,μολλάδες, ίερεΐ; καί άλλοι φα
νατικοί συνώδευον τόν στρατόν ένθαρρύνοντε; καί 
φανατίζοντε; αυτόν, άμα δέ καί πολλοί άλ
λοι έκτελοϋντε; υπηρετικά; εργασία; αύτοϋ 
καί περί τά; 800,000 διαφόρων ζώων. Τό πυ-
ροβολικόν του συνέκειτο έκτο; τοϋ μεγάλου πυ
ροβόλου καί δύο ι/.ικροτέρων καί έκ δεκατεσσά
ρων κανονοστοιχ ιών άριθμουσών 130 πυροβόλα 
(ήτοι τό δλον 143), δπερ υπερτερεί σπουδαίω; 
τοΰ έλληνικοϋ- προσέτι δέ είχε κκί πολλού; 
Σέρβου; ύπονομευτα;. 

Ό στόλο; καταπλεύσα; έν μέρει, έντό; τη; 
αύτη; ήμερα; φαίνεται δτι συνέκειτο έξ ύπερτε-
τρακοσίων διαφόρων πλοίων ήτοι 18 τριηρών, 
50 διήρων, 25 μεταγωγικών καί πλέον τών 
300 φοοτηγών, οστι; καί περιεκύκλωσε τήν πό-
λιν. Κατά τόν Κοιτόβουλον δέ έκ 350 νεών έκ

το; τών σκευαγωγ ών. «Τον κατά θάλατταν πό-

θά τιμωρηθη;, οχι δμω; δσον αξίζει;, ένεκα τη; 
πρό; έμέ φιλοξενία; σου, ή οποία σώζει σέ καί 
τού; τέσσαοα; τών υιών σου». Διατάσσει δέ πά-
ραυτα νά σχίσωσιν εί; ούο ί'σα μερη τόν πρωτό-
τοκόν του υίόν κκί έκάτερον ήμίτομον τοϋ σω-
ματό; του νά τεθη τό μέν δεξιά τη; όδοϋ, τό δέ 
αριστερά κκί διά μέσου αύτώννά διέλθη ολόκλη
ρο; ό στρατό;. (Ήροδ. Ζ', 27.384). Τοιαύτη 
ήτο ή ύποχρέωσις τότε παντός έθνους δτε πα; 
τι; ώφειλε νά έκστρατεύη. 

Μήπω; βραδύτερον τά βάρβαρα έθνη δέν έξε
στράτευον πανοικη : Χήπως αί σταυροφορίαι δέν 
συνέκειντο ού μόνον έκ γυναικών, γερόντων καί 
παίδων, άλλά καί έξ ασθενών ; 

Μήπω; αί στρατιαί τοϋ άβ ^Οΐΐΐ^ίδβ τοϋ ιβ'. 
Λουδοβίκου (ή μάλλον τη; Πομπαδούρ) κατάτά 
μέσα τοϋ ιη' αίώνο; δέν έβριθον έταιρών, μικρεμ-
πόρων, υπηρετών συρόντων ό'πισθεν των τριπλά
σια φορτηγή ζώα, τοϋ ίππικοΰ, με εκθέσει; έμ-
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λεμον εγχειρίζει Παλτόγλη (εξωμότη; Βούλ
γαρο; επονομασθεί; Σουλείμάν-Βέης), άνδρί γεν
ναίο) τε καί στρατηγικοί, όν ηγεμόνα τοΰ ναυ-
τικοϋ πκντό; εί'λετο, καί τη; παραλία; άπάση;, 
άσιανη; τεκκί ευρωπαίας, σκτράπην όντα Καλ-
λ'.ουπόλεω; (Κριτόβ. σ. 64-5). 

Καί τών μεγαλειτέρων ή χωρητικότη; φκινε-
ται δτι ανήρχετο εί; 300 τόννου;- ελάχιστα δέ 
ειχον γεφύρα;. 

Ιδού καί αί έλληνικαί δυνάμει;(κατά τόν Γ. 
Φρατζην σ. 240). 

Ό πιστότερο; καί μάλλον άφωσιωμενο; φί
λο; τοϋ αύτοκράτορο; ό πρωτοβεστιαριο; Γεώρ
γιο; Φραντζή: διετάχθη ύπ' αύτοΰ νά ζήτηση 
άπό τού; δημάρχου; καί αρχηγού; τού; κατα
λόγου; τών ύπ' αυτών ευρισκομένων στρατιω
τών καί δπλων έν γένει, καί τήν άπογραφήν 
τούτων νά παρουσίαση αύτώ. Τό αποτέλεσμα 
τη; απογραφή; ταύτη; ήτο 4,973 στρατιώται 
συμπεριλαμβανομένων καί αυτών τών μοναχών 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

καί εθελοντών καί 2,000 περίπου εθελοντών, ή Τό εί; τό βάθο; τοϋ Κερατίου κόλπου έν τω 

φή έκοινοποιήθη τώ αύτοκράτορι μετά συντριβής τών Βυζαντινών τό φρούριον τοϋτο είχεν έπτά, 
καρδία;,καί ό όποιος ευλόγως απαγόρευσε τήν δη- έξ ου καί Γεδί-Κουλέ). 
μοσιευσιν αυτής απαίτησα; νά τηρηθή μυστική. Εισερχομένου τινός έν Κωνσταντινουπόλει διά 
Καί δέν ήτο δυνατόν νά έ'χη περισσοτέρους στρα- της Προποντ'ιδος, η πρός τά αριστερά γωνία 
τιώτας ώς ακολούθως θά ί'δωμεν. Μόνον έκ Πελο- της Χρυσές Πύλης, μέχρι τη; Άκρας τοϋ Ά -
ποννήσου ήδύνατο νά έ'λθη βοήθεια τι ; άλλ' αυτή κρωτηρίου της Ακροπόλεως, έν η εκείτο άλ-
ευρισκετο εν εμπολεμω καταστασει μετά τοϋ κα-
τακτητοϋ, ό όποιος πρό πολλοϋ έ'στειλε κατ' αύ
τη; τόν Τουραχάν διάνα έαποδίση πάσαν τυ
χόν σχεδιαζομένην βοήθειαν υπέρ τή; κινδυνευ-
ούση; πρωτευούσης. 

Ό στόλο; συ»<έκειτο έξ 28 πλοίων έν ολω, 
ήτοι 5 "Ενετικών, 5 Γενουηνσίων, 3 Κρητικών, 1 
Άγκωνιτιανοϋ, 1 Ίσπανικοϋ 1 Γαλλικού τών 
υπολοίπων όντων αυτοκρατορικών. Ύπηρχον έπί-
ση; έν τώ λιμένι καί άλλα τινά μικρά πλοΐα,άλλ' 
ώ; άχρηστα καί επικίνδυνα τά όποια ί'σω; έν και
ρώ συγκρούσεω; μετά τοϋ όθωμανικοϋ στόλου ώ; 
επιβλαβή έβυθίσθησαν/Όσον διά τά πληρώματα 
αυτών, βεβαιώ; ταϋτα συνέκειντο έκ 2,000 αν
δρών περίπου ών ουδείς μέν αναφέρει όριστικόν 
τι, είναι δμω; εύνόητον, ότι ό αριθμό; αυτών 
βεβκίω; δέν έμπεριέχετο έν τή στατιστική τοϋ 
Φραντζή, διότι ό στόλο; έξηρτάτο ύπό τοϋ με
γάλου δουκό; Λουκά Νοταοά. "Αλλω; τε τά 
28 ταϋτα πολεμικά πλοία, δέν ήδύναντο έν 
ώρα πολέμου, νά μή έχωσι πληρώματα έκ δύο 
χιλιάδων ανδρών. "Ωστε οί άναβιβάζοντε; τήν 
φρουράν τή; Κωνσταντινουπόλεω; εί; 9,000 αν
δρών έν δλω, συμπεριλαμβάνουσα έν τώ προϋ
πολογισμοί καί τόν αριθμόν τών πληρωμάτων, 
ό οποίο; μετά τή; στατιστική; τοϋ Φραντζή 
καί τών εθελοντών καί τών μισθοοόρων ανήρχετο 
είς 9,000 άνδρα;. 

Ή Κωνσταντινούπολις ήτο έκτισμένη έπί τί
νος τριγώνου (ούτινος ή περίμετρο; ήτο 111 στα
δίων) περιβαλλόμενου έκ τών δύο αύτοϋ πλευ
ρών ύπό απλών τειχών τη; θαλάσσης, ή'τοι τοϋ 
Κερατίου κόλπου καί τή: Προποντίδο; έκ τής 
άλλης δέ πλευρά; περιεφρουρεϊτο ύπό τών χερ
σαίων αντής τριπλών τειχών, προφυλαττομέ-
νων ύπό βαθεία; τάφρου «πλεθριαίου εύ'ρου;», 
πληρουμένη; θαλασσίου ύδατος έκ τή; Προπον
τίδο; καί τοϋ Κερατίου κόλπου- ώστε έν πο
λεμώ ή πόλις περιεκυκλοϋτο πανταχόθεν ύπό 
θαλασσή;, δ'ικην νήσου. Ιδού δέ καί λεπτομέ-
ρειαί τίνες έπί της οχυρώσεώ; της. 

Έν έκαστη γωνία τοΰ τριγώνου τούτου ύπήρ-
χεν ανά έν ίσχυρόν φρούριον, ήτοι έν τή Άκρο-
πόλει_(Σεράγι-Βουρνοϋ), τό τοϋ άγιου Δημητρίου. 

λοτε τό Παλάτιον τοϋ Βουκολέοντος, ή πόλι; 
περιεστοιχεϊτο ύπό άπλοϋ θαλασσίου τείχου; 
μετ' επάλξεων, διπλοΰ δέ μόνον εί'; τινα μέρη 
ίσχυροποιουμένου ύπό πύργων τετραγώνων επί
σης μετ επάλξεων. Άπό τή; Ακροπόλεως μέ
χρι τοϋ κόλπου τών Βλαχερνών, ήτοι τοΰ βά
θους τοϋ Κερατίου κόλπου, τό θαλάσσιον τείχος 
παρετείνετο ύπό τούς αυτούς όρου; μέχρι τοΰ 
φρουρίου Κυνηγίου. Εντεύθεν ήρχιζον τά χερ
σαία τείχη παρατεινόμενα καθ' ολην τήν πλευ-
ράν ταύτην μήκους 6,806 μέτρων καί 50)()0· 
Τα τείχη όμως· ταϋτα ήσαν επίσης μετ' επάλ
ξεων καί πύργων διπλά δμω;, ή μάλλον τριπλά 
σχεδόν, καθ' όλον τό μήκος τής πλευράς ταύ
τη;. Τά τείχη ταϋτα συνέκειντο ώς έξή:: Τό έν-
> ~ <ΐ > ι » , _ ' β 

οον τείχος, η εσοιτερικον, ητοι το πρώτον οπερ 
έφηπτετο τή; πόλεω; ήτο τό ίσχυρότερον έν γέ
νει διότι είχεν ύψο; 22 μετρών ίσχυροποιούμε-
νον προσέτι δι' 120 πύργων ύψου; 27 μέτρων. 
Αμφότερα ή'τοι τείχτ τε καί πύργοι είχον έ-
παλξεις. Μετά τό τείχος τοΰτο «μετά πύργων 
εί'πετο περίβολο; πλάτους 5 μέτρων καί μετ' 
αυτόν ή'ρχετο τό έξωτερικόν τείχος μέ επάλξεις 
ύψους 13 μέτρων καί μετά πυργιών μετ' έπάλ-
ςεων ύψους 1 6 μέτρων περιβαλλόμενον επίσης 
άμέσω; δ·ά περιβόλου πλάτους 6 μετρών, ούτι
νος εΐπετο τεΐχο; όνομαζόμενον παρατείχιον ί} 
εοω πτερόν. Ακολουθώ; ή'ρχετο ή τάφρο; πλά-
του; ώ; έ'γγιστα 20 μέτρων καί 11 πλάτους 
(άπαντα τά μέτρα ταΰτα κατά προσέγγισιν), 
πληρουμένη; δ' ώ; εί'πομεν, θαλασσίου ύδατο;. 
Μετα τήν ταφρον ήρχετο άμέσω; τό έξω πτε
ρόν ή παρατείχιον ύψου; 3 μέτων καί άπαντα 
ταϋτα περιεβάλλοντο διά τή; πλακωτής, ήτοι 
εύρεω; έπικλινοΰς πεζοδρομίου. "Απαντα ταϋτα 
διίκειντο κλιμακηδόν ώστε ό εχθρός άμα τή πα
ρουσιάσει αύτοϋ νά καθίσταται καταφανή; καί 
ευπρόσβλητο; χωρίς νά δύναται νά κρυφθή άνευ 
προπαρασκευής. Τούτων ένεκα ή πόλι; καθίστατο 
απόρθητο; καί έξ εί'κοσιν εννέα πολιορκειών 
ά; υπέστη, δί; μόνον έκυριεύθη κατά τήν δ' 
σταυροφορίαν ήτοι τό 1204 ύπό τών Φράγκων 
και την τελευταίαν ταύτην φοράν ύπό τών 
Τούρκων, ήτοι τό 1453. Τά τών Ελλήνων 
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Οπλα συνέκειντο έκ τινο; εί'δου; τουφεκιών όνο-
ααζόμενον μολνβδοβόλων, ών αί βολαί συγκεί-
μεναι έκ σφαιριδίων σιδηρών κυρίω; δέ μολύβδι
νων μεγέθου; ποντικών καρύων λίαν θανατηφό
ρων, άφοϋ πολλάκις μία σφαίρα έξ αυτών έφό-
νευε τρεϊ; πολεμίου:, τον ένα μετά τόν άλλον 
έκτό; τών βαλλιστικών μηχανών δι' ών έρρί-
πτοντοβέλη, σφαΐραι κατ. — Επειδή δμω; έν 
τοΐ; τουφεκίοι; τούτοις έτίθεντο πολλαί σφαΐραι 
πολλάκις μέχρι δέκα, εννοείται δτι έκαστη 
βολή ήδύνατο νά φονεύση καί τρεις. Έκέκτηντο 
προσέτι κκί πυροβόλα τινά μικροτέρας ολκής έν 
γένει τών τοΰ Κατακ,τητοΰ, τά όποια δμω; δέν 
έτόλμουν νά χρησιμοποιήσωσι φοβούμενοι μή ή 
έκ τής πυρσοκροτήσεως δόνησι; κατασείσή καί 
κατάρριψη τά παλαιά ήδη τείχη τής πόλεω;. 
Είχον δέ καί τό έλληνικόν, ή ύγρόν πΰρ, ούτινο; 
έ'καμνον μεγάλην καί επιτυχή χρήσιν. Είχον 
προσέτι περικεφαλαίας, θώρακας καί οπλισμού; 
σιδηρούς, καί μακρά ξίφη, ών ό εχθρό; στερού
μενο; δέν έ'φερεν καί τό ναυτικό ν, όπερ εύάριθ-
μον μέν ίσχυρότατον δμω; απέναντι τοΰ πολυα
ρίθμου έχθρικοϋ. Δι' απάντων τών αμυντικών 
τούτων μέσων ήδύνατο ί'σω; καί τήν φοράν ταύ
την νά σωθή, άλλά μόνον έάν παρουσιάζετο έ'κ-
τακτόν τι γεγονό;, ώ; πολλάκις άλλοτε, ένεκα 
τοΰ οποίου ό εχθρός ήναγκάζετο νά άρη τήν πο-
λιορκίαν. Διότι άλλως τε καί ή Ξυλόκερκο; έαν 
δέν έλησμονεΐτο, καί ό Τουρκικό; στόλο; έάν δέν 
μετεφέρετο έν τώ Χρυσοκέρατι, ή καί έπυρπο-
λεΐτο, ή καί ό Ίουστινιάνη; έάν δέν έπληγώ-
νετο καί άπεχώρει μετά τών ύπ' αυτών. Και 
τό τρομερόν πυροβολικόν τοΰ έχθροϋ, ούτινο; 
κυρίω; πρώτον έγένετο χρησις κατά τήν πολιορ-
κίαν ταύτην, ή Κωνσταντινούπολις ή'μαρτο νά 
πέση διότι ή φρουρά αυτής ήτο ελαχίστη, τά δέ 
πολεμοφόδια καί αί τροφαί της μόλις ήρκεσαν 
αυτή, ώστε έάν παρετείνετο εβδομάδα; τινά; έ'τι 
ή πολιορκία, θά έπήρχετο έξ ανάγκη; λιμό; καί 
παράδοσι;. Καί τά μέν τουφέκια ώνόμαζον τού-
φακας ή μολνβδοβόλα, τά δέ πυροβόλα μηχανή
ματα, χωνείας, χώνα;, έλεοπόλεις. Τό ^.εγα 
δέ πυροβό/.ον ή «Βασιλική» ήτο τρίκανον ού
τινος καί αί τρεΐ; σωλήνες έχύθησκν συγχρόνως 
άποτελοΰσαι εν σώμα άπασαι - αί δύο ήσαν μι-
κρότεραι χρησιμεύουσα", εί; δοκιμαστικά; βολά;, 
καί ώνομάζοντο φωλεαι ή δέ μεσαία διά τά; 
κυρία; βολά;. Ή δέ πυρΐτι; ώνομάζετο συνή-
θω; βοτάνη. Τών τηλεβόλων τούτων λαμπράν 
χρήσιν κατώρθωσαν νά κάμωσιν καί διά τών 
ρηγμάτων τών τειχών εύρυνομένων καί πολλα
πλασιαζόμενων τή οδηγία τοΰ άποκρισαρίου τοΰ 
Ούνυάδου κατά βούλησιν, δι' ών είσήλθεν ό 
Σουλτάνο; εί; τήν Κωνσταντινούπολιν ή δράξ 

τή; φρουρά; εκείνη; τί ήδύνατο πλέον νά πράξη 
κατά πεντηκονταπλασίου έχθροϋ ; 

Ά λ λ ' έξακολουθήσωμεν : 
Τήν 6 Απριλίου, ήτοι τήν Παρκσκευήν τή; 

Δικαινησίμου, ό Αυτοκράτωρ άφησε το Παλά-
τιον καί κατέλαβε τήν έν τώ στρατώ θεσιν του. 
Αυτη δέ έ'κειτο έ'νκντι τοϋ Αρχηγείου τοΰ Σουλ
τάνου παρά τή πύλη τοΰ Άγιου Ρωμανοϋ, 
καθ' ή; έβαλε τό μέγα πυροβόλον τοΰ Μωάμεθ. 
Είχε δέ ύπό τά; διαταγάς του 3,000 στρατεώ-
τας έξ ών 500 Γενουάτας- έβοηθεΐτο δέ ύπό τοΰ 
συγγενοϋς αύτοϋ Φραγκίσκου τής Τολέδης. 
Παρ' αύτώ έτάχθη κκί ό Ίωάν. Ίουστινιάνη;, 
Ή θέσι; αυτη ήτο λίαν επικίνδυνος, ού μόνον 
διότι εύρίσκετο πλησίον τοϋ Αρχηγείου τοΰ 
Σουλτάνου, τοΰ μεγάλου πυροβόλου καί μεγά
λη; τινο; έλεπόλεω;, άλλά καί διότι τό μέρος 
τοΰτο έστερεΐτο καί διπλοΰ τείχους (άπό τό 
Παλάτιον τοΰ έβδομου μέχρι τής πόλεως, ήτοι 
τοΰ κόλπου τών Βλαχερνών), υπάρχοντος μόνον 
τοΰ έσωτερικοΰ τείχους, άνευ έξωτερικοΰ, άνευ 
τάφρου, περιβόλων καί παρατειχίων τό χείρι-
στον δέ πάντων ήτο ότι ενώπιον τής θέσεως 
ταύτη; ύπερέκειτο λόφος τι; . Τούτων ένεκα ό 
Αυτοκράτωρ παρεκάλεσε τόν Α.Διέδον νά λάβη 
τά πληρώματα τών πλοίων καί δι' αυτών νά 
συμπλήρωση τά κενά ταΰτα τή; όχυρωσεω;, 
όσον ήτο δυνατόν. Άληθώ; άπό τή; 14 μέχρι 
31 Μαρτίου, ήτοι τήν παραμονήν τή; Άνκστά-
σ*εω;, τόμέγα Σάββατον, τά κενά ταΰτα συ-
νεπληρώθησα καθ' δσον ήτο δυνατόν. Καί επειδή 
ό Τουρκικό; στρατό; έπλησίασε πολύ πρό; τήν 
πόλιν τήν τελευταίαν ταύτην ήμέραν, ό Αύτο-
κράτωρδιημέρευσε προσεκτικώ; καθ' άπαν τό 
διάστημα τή; ήμερα; ταύτη; ένταΰθα μήπω; 
συμβή τι άπευκ,ταΐον ή άπρόοπτον. 

Ίδωμεν νϋν τόν τρόπον καθ' όν διετέθη ή 
ευάριθμο;, άλλά γενναία αύ'τη φρουρά τή; πολι-
ορκουμέεης πόλεω;. 

Άρχόμεθα άπό τή; γωνία; τοϋ τρίγωνου τής 
ευρισκομένης έπί τή; θαλασσή; και τής πρώτης 
χερσαίας Πύλη; τ·?ί; καλούμενη; Χρυσές τή; 
αριστερά κειμένη; άμκ εισέρχεται τ ι ; εί; Κων
σταντινούπολιν έκ τή; Προποντίδο;, Ή άπό 
τή; Χουσή; πύλνις θέσι; μέχρι τοϋ Κυκλοβίου 
(Επταπυργίου) α, (έν τώ χάρτω τή; παρατά-
ξεω; δημοσιευόμενο) εί; τό τελο; τοΰ παρόντος 
έ'ργου τά ύπό στοιχείων α, β κλπ. σημειούμενα 
μέρη άντιστοιχοΰσι μέ τάς ανωτέρω θέσεις καί 
τά ονόματα τών αρχηγών ύφ' ους ένεπιστεύθη 
ή φρούρησις αυτών), ανετέθη πρός φύλαξιν τώ 
Γενουηνσίω Μανουήλ καί τώ Ένετω Π. Κοντα-
ρίνη μέ διακόσιους τοξότα; καί σφενδονήτα;. 

Ή μεθεπερχομένη Πύλη β, (κλειστή σήμερον̂ ) 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ (ΑΘΗΝΑΙ» 

μέχρι της Πύλη; της Σηλυβρία; Πύλη γ, φύλκ-
ξι; ανετέθη τω Ένετω Σ. Κορνάρο). Ή της Ση-
λυβρίκ; ττύλη γ, φύλκξι; ανετέθη τω σοφώ Θ. 
Παλαιολόγο), τω Γενουηνσίω Μ. Κατάνω καί 
τω Ένετω Ν. Μοσενίγω. Μεταξύ της Πύλης 
ταύτης δ, και της τοϋ Άγιου Ρωμανοϋ υπήρχε 
και μία άλλη πύλη, νϋν έκτισμένη, ή οποία έ-
φυλάττετο ύπό τοϋ Ένετοϋ Δολφίνου. Παρά 
τήν Πύλην τοΰ Ά^ίου Ρωμανοϋ ε, εύρίσκοντο 
τά Καλυγάρια (καθ' ων καί έστήθη τό μέγα 
πυροβόλον επειδή όμως ουδέν αποτέλεσμα έφε-
ρεν ένταϋθα, έτοποθετήθη ακολούθως τοϋτο έ
ναντι της Πύλης τοΰ Άγιου Ρωμανοϋ), ής ή 
φυλακή ανετέθη τω τοξότη θ , Καρυστινώ. Τό 
Μυριάνδριον α, (Πύλη τοϋ Άνδριανοϋ) θέσις ανί
σχυρος καί εκτεθειμένη ανετέθη τοις τρισίν α
δελφοί; II. Α. καί Λ. Βροκάρδο), Τό Παλάτιον 
τοΰ Έβόόμου ζ, καί τά γειτονικά όχυρώματα 
τω της Ένετίας προξενώ I. Μινόττω, ύπό τάς 
διαταγάς τοϋ οποίου ετάχθησαν άπαντες οί 
έν Κωνσταντινουπόλει Ενετοί οί θέλησαντες 
νά συμμετάσχωσι της υπερασπίσεως τηςπόλεως. 
Ή συνόχεια η, ή; ή όχύρωσι; άπετελεϊτο έξ 
απλών τειχών, μή δυναμένη δέ νά ύπερασπισθή 
καί ευκόλως έ'νεκα τοϋ υπερκειμένου λόφου, 
ετέθη πρός φύλαξιν τώ πεπειραμένο) I. Γέρμανώ 
υπονομευτή, διότι ένταϋθα άνεμένετο ύποχθό-
νιος άγων. "Οσον διά τήν έσχατιάν τοϋ τριγώ
νου &, τό Κυνήγιον μέχρι τοϋ Άγιου Δημητρίου 
ήτοι της συνοικίας τών Βλαχερνών, αύτη ύπερ-
κσπίζετο ύπό τοϋ Καρδιναλίου Ισιδώρου, έχον
τος ύφ' εαυτόν τούς Ρωμαίους καί Χίους. "Από 
της τελευταίας εσχατιάς τών χερσαίων τειχών 
ί , δηλαδή τη; Ξυλόπορτκ; (Χκϋβάν-Σχράγι,-
Καπουσοϋ) ή οποία εκείτο εί; τό κάτω μέρο; 
τοΰ Παλατιού τών Βλαχερνών ήν ό Ίσάκιο; 
έτείχωσε) μέχρι Πετρίου (Πετρί-Καπουσοϋ) 
δηλ. τό σημερινόν περίπου Φανάρι, εί; τό βά-
Οο; τοϋ Κερατίου κόλπου, έουλάττετο ύπό δύο 
Γενουηνσίων τοΰ Ιερωνύμου καί Λεονάρδου. Τό 
μέρο; τοϋτο κ, μέχρι τη; πύλη; τη; Αγία; 
Θεοδοσία; (Βαλούκ-Παζάρ) δηλ. σχεδόν άπαν 
τό μηκο; τή; παραλία; τοΰ Κερατίου κόλπου, 
ανετέθη τώ Μεγάλο) ΔουκίΛουκά Νοταρά, Οστις 
ητο τό μεγαλητερον πρόσωπον μετά τόν Αυτο
κράτορα καί ειχεν ύπό τά; διαταγά; του εκατόν 
ίππεΐ: καί πεντακοσίου; τοξότκ; καί σφενδονή-
τας. Ό πύργο; λ, τοΰ Βασιλείου, Λέοντο; καί 
Αλεξίου, ανεγερθεί; παρά τήν Όραίαν Πύλην 
(Μπαξέ-Καπουσοϋ), έφυλάσσετο ύπό τών πλη
ρωμάτων τοϋ Κρητικού πλοίου· οί ανδρείοι ού
τοι ναΰται, έξηκολούθησαν μαχόμενοι καί μετά 
τήν άλωσιν τη; πόλεω;, Τό Παλάτιον μ, ή 
μάλλον ή Άκρόπολι;, ύπερησπίζετο ύπό τοϋ 
Όρχάν καί τών ύπ' αυτόν τεταγμένων Τούρ

κων. Τά θαλάσσια οχυρούματα Βουκολέοντο; ν' 
μεταξύ 'Αχύρ-Καπουσοΰ καί Τσαντλαντί-Κα-
ποϋ μέχρι τοϋ Κοντοσκαλίου (δηλ. τοΰ Κούμ-
Καπύ) έφυλάσσοντο ύπό τοΰ προξένου της Ι 
σπανία; II. Ίουλιανοΰ, κατκπλεύσαντο; μικρόν 
μετά τήν έ'ναρξιν τη; πολιορκίας. Τό μεταξύ 
Κοντοσκαλίου διάστημα £, μέχρι Τψωμαθείων 
έφυλάσσετο ύπό τοϋ ένεργητικοϋ Ένετοϋ Κον-
ταρίνη, έχοντος ύπό τάς διαταγάς του διακο-
σίου; πολεμιστάς υποχρεωμένους ν ' άποκρού-
πωσι καί τάς κατά τών τειχών προσβολάς έλε-
πόλεώς τίνος, «Οί δέ έτεροι ευγενείς καί άριστοι 
άνδρες της πόλεως έν τόποις άναγκαίαις διεμε-
ρίσθησαν φυλάττειν, καί παν τά δυνάμενον ού 
διέλειπον ποιεϊν. Τούς δέ μοναχούς καί ιερείς 
καί κληρικούς καί τοΰ λοιποϋ καταλόγου της 
εκκλησίας άνδρας διέταξαν ΐνα διαμερισθώσιν 
ένθεν κακεϊθεν έν τώ περίβολο) της πόλεως, ίνα 
κκί αυτοί δεόμενοι τοΰ θεοϋ καί ήμεροσκόπους 
καί νυκτοσκόπους ποιώσι, καί έξιλεοϋσθαι τό 
θείον υπέρ της σωτηρίας της πόλεως. Έν τω 
μέσω της πόλεως, παρά τώ νκω τών Άγίο)ν 
Αποστόλων (σήμερον Σουλτάν-Μεχμέτ), εύρί-
σκετο τό όπλοστάσιον τών ο, ένθα εύρίσκετο ό 
Δ. Κκτκκουζηνό; μετά τοΰ γαμβροϋ τοϋ Πα
λαιολόγου Νικηφόρου καί μετά τοϋ συγγενοϋς 
αύτοϋ Φραγκίσκου τοϋ έκ Τολέδη; καταγόμενου 
έξ Αλεξίου τοϋ Κομνηνού έχοντες ύπ' αυτούς 
επτακόσιους άνδρας, ώς έφεδρείαν, διά νά ένι-
σχύσωσι παν μέρος, όπερ θά έ~λαμβανεν ανάγκην 
συνδρομής. Ό Φάρος π, ευρισκόμενο; παρά τήν 
εί'σοδον τοϋ λιμένο; έ'ναντι τη; Βασιλική; Πύ
λη;, έφυλάττετο ύπό τοϋ Ένετοϋ πλοιάρχου Γ. 
Τρεβιζάνου μέ πεντήκοντα άνδρα;. Ό εμπορο
πλοίαρχο; Αντώνιο; τρόπον τινά λιμενάρχη; ρ, 
έφύλαττε τά; τριήρει; τοϋ λιμένο; ώ; καί τά 
λοιπά ήγκυροβολημένα πλοία έν τώ Κερατείω 
κόλπο). Μέ τά; ελάχιστα; ταύτας δυνάμεις, 
έπρεπε νά φρουρηθώσιν είκοσι χιλιόμετρα ώ; 
έγγιστα, τειχών, έξ ών τινα δίπλα καί έξ ών 
μόνον τά τη: ξηρκ: είχ_ον 240 πύργου; περίπου 
νά κάμωσιν εξόδου; καί νά φρουρώσι τήν πόλιν 
άμα δέ καί νά διατηρώσι καί τήν τάξιν αύτη;. 
Ούδεί; δύναται ν' άρνηθή ότι αί μικοαί αύται 
δυνάμει; διετέθησαν θαυμασίω;· 

Ό Αύτοκρατο)ρ χάριν τοΰ πολέμου έκοάτη-
σε άπαντα τά ενετικά πλοία τά ευρισκόμενα 
έ> τω Κερατίω κόλπω καί συγκείμενα έκ τεσ
σάρων μεγάλων καί τριών μικρών. ΙΙρόοτιμον 
3000 δουκάτων επεβλήθη εί; πάντα πλοίαρχον 
ό όποιο; θά έδοκίμαζε νά έξέλθη τοΰ λιμένος 
Ο δέ Αυτοκράτωρ συνεφώνησε νά πληρώνη 400 

δουκάτα τόν μήνα δι' έ'καστον πλοΐον καί τήν 
τροφην τών πληροψ.άτων καί οί πλοίαρχοι ώρ-
κίσθησαν νά ύπηρετήσωσι πιστώ; τόν Αύτοκρά-
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τορα, είδοποιήσκντε; περί τούτου καί τήν Ένε-
τικήν κυβέρνησιν. 

Τήν 2 Απριλίου ό Κεράτιο; κόλπο; έκλεί-
σθη διά της άλύσεω; ή όποια πολλάκις έσωσε 
τήν πόλιν καί ή; έκαστο; κρίκο; είχε μηκο; 85 
εκατοστών τοΰ μέτρου περίπου, ύπεβαστάζετο 
δέ διά φίτρων (κορμών), ήνοίγετο δέ μόνον εί; 
τά δύο άκρα αύτη;. Άπετελεϊτο δέ ούτω πασ-
σαλόζευγμα καί έξετείνετο περίπου ένθα σήμε
ρον ή μεγάλη σιδηρά γέφυρα (δηλ. ή πρώτη άμα 
εισέρχεται τ ι ; έν τω κόλπω τούτω), ήτοι άπό 
τών τοϋ Γάλατα Νεωρίων έν τινι αρχαίο) παρα
λία) πύργω (ένθα τό σημερινόν Ύγιονομεΐον) 
μέχρι τών πυλών τοΰ Ευγενίου (νϋν Γιαλί-
Κιόσκ), στηριζομένη άφ' ένό; «άπό μέρου; τη; 
πύλη; της πόλεως τη; καλούμενη; Ωραία;, έως 
τό τοϋ Γάλατα μέρο;» (Δούκα;). 

Τ 9 μεγαλήτερα πλοία ήλθον καί παρετα-
χθησανοπισθεν τη; άλύσεω; πρό; φύλαξιν αύτης 
τε καί τη; εισόδου τοϋ λιμένος, ύπό τήν άρχη-
γίαν ώςειπομεντοϋ εμποροπλοιάρχου Αντωνίου 
"Ωστε τό πυροβολικόν τών οχυρωμάτων, ό σίδη
ρους οπλισμός της φρουρά; καί μάλιστα τά του
φέκια των, τό ύγρόν πΰρ, μέ τήν ύπεροχήν τοϋ 
ναυτικού κατ' άνδρας τε καί ποιότητα τών 
πλοίων μετά της άλύσεως καί τών λοιπών μέ
σων καθιστών τόν λιμένα άπόρθητον. 

Τό άσφαλιστικόν τοΰτο μέτρον τό μεταχειρι-
ζοντο οί 'Έλληνος ανέκαθεν κατά τόν πελοπον-
νησιακόν πόλεμον έκλειον τόν λιμένα τοϋ Πει
ραιώς δι' άλύσεως καί έκτοτε φαίνεται διεσώθη 
μέχρι τών Βυζαντινών. 

Οί Ενετοί κατά τήν άλωσιν τοϋ 1204 διέ
σπασαν τήν άλυσσιν τοϋ Κερατίου κόλπου δ',ά 
τοϋ πλοίου Αφίϊ ΐ ί ΐ , άφοϋ έπολιόρκησκν περί τό 
Τόπ-Χανέ κείμενον τότε φρούριον διά ξηράς καί 
θαλάσσης καί έσφαξαν τήν φρουράν αύτοΰ κκί 
ούτω είσηλθον έν τώ λιμενι. 

Τήν 7 Απριλίου τό σχέδιον της αμύνης συν-
επληρωθη. 

Τήν 7 Απριλίου ό Σουλτάνος έπλησίασΒ 
πρός τήν πόλιν μέ όλον αύτοΰ τόν στρκτόν ήδη 
δέ άπό τής προηγουμένης ήμερα; έκαστον τάγμα 
κατέλαβε τήν όρισθεΐσαν αύτώ θέσιν. Ή τών 
πυροβόλων τοποθέτησι; άπητησεν έτι ήμερα; 
τινά;. Οί πολιοοκοϋντε; ήνοιξαν τάφρον τινά ύπό 
τά τείχη άπό τη; τρίτη; ήδη ήμερα; τής άφί-
ξεως αυτών κατασκευάσαντε; αυτήν μετά πολ
λής τέχνης. Οί έργάται αυτής ΐνα ω σι έκτος 
βλάβης, άπό τών προσβολών τών πολιορκουμέ-
νων, άς έκαμνον κατ' αυτών άπό τά έκ πίθων 
και σπειρίδων πλήρη χωμάτων προχώματα αυ
τών, κκτεσκεύκσαν όδόν τινα από τοϋ στρατο-
πέδου μέχρι τής τάφρου των, κεκκλυμμένην ύπό 
πΟ^ημάτων λευκών κκί ερυθρών. Ακολούθως 

έτοποθέτησαν άνεμποδίστως τάς δεκατέσσαρας 
κυτών κανονοστοιχίας άρ'θμούσας 130πυροβόλκ 
τοποθετημένκ έπί δικφόρων καταλλήλων ση
μείων. Τήν 11 Απριλίου τά έργα τής πολιορ
κίας έπερατώθησαν. Έπί τής πολιορκητικής 
γραμμή;, έτοποθετήθησαν δεόντως κί πολεμι-
καί ιιηχαναί ήτοι πύργοι, έλεπόλεις κλπ. Έκ
τος τών κκνονοστοιχιών τούτων ύπήρχον προ
σέτι καί δώδεκκ μεγάλκ πυροβόλα, τά όποια 
ετέθησαν είς διάφορα κατάλληλα σημεία, υπο
δειχθέντα ύπό τοϋ Σουλτάνου καί τών όποίο)ν 
αί έκπεμπόμεναι σφαΐραι έζύγιζον 200 — 500 
λίτρας καί ή περίφημος Βαοιλική. "Οσον δια 
τάς κατά της Πύλης τοϋ Άγιου Ρωμανοϋ διευ-
θυνομένας ύπό τής «Βασιλικής» σφαίρας, αύται 
έζύγιζον 1,200 λ. Τό μέγα τοϋτο πυροβόλον 
έτοποθετήθη κατ' αρχάς απέναντι της Καλυγα-
ρίας Πύλης, ήν ό Αυτοκράτωρ ώχύρωσεν εσχά
τως" ό δέ Σουλτάνος βλέπων ότι ουδέν ήδύνατο 
κατ' αυτής, τόμετέφερεν απέναντι της Πύλης 
τοΰ Άγιου Ρωμανοϋ, έξ ού καί έκτοτε έπωνο-
μάσθη Πύλη τοΰ κανονίου (Τόπ-Καπουσοΰ)" είς 
έκάστην δέ πλευράν αύτοϋ έτοποθετήθη κκί 
ανά έν μικρότερον πυροβόλον έκπέμπον βκρος 
150 λ. ώστε νκ μή χάνεται καιρός διά τό έρ
γον τής καταστροφής, άφοϋ έκαστη γόμωσιςτοϋ 
μεγάλου άπητει δύο ώρας. Εννοείται οτι άπό 
τήν Χρυσην Πύλην, μέχρι τής Ξυλόπορτας, εκ
τός τών πυροβόλων καί πολλκί βαλλιστραι προ-
σέβαλλον τά τείχη. Αί βολαί όμως τοΰ μεγά
λου πυροβόλου περιωρίζοντο μόνον είς τούς έκ-
φωνητικούς, άλλ' αβλαβείς, κρότους του* μέχρις 
οτου πληρωθέν μέχρι στόματος, ώ; ύελο; διερ-
ράγει καί έφόνευσεν αξιωματικού; τινα; κκί 
τόν κατκσκευαστήν του. Καί οί Έλληνε; δμω; 
υπέστησαν άνάλογόν τι πάθημα εί; τό μεγαλη
τερον αυτών πυροβόλον,μάλιστα κατά τήν πρω-
την αύτοϋ δοκιμή ν. Ό Σουλτάνο; διέταξε πά-
ραυτα την αντικαταστασιν του, κατα το οικ-
στημκ δέ τοΰτο τώ έδόθησκν εξαίρετοι όδηγίαι 
προς διατήρησιν αύτοϋ συνιστάμενα! εί; τα 
έξή; : Μεθ' έκάστην έκπυρσοκρότησιν νά πλη-
ροϋτκι ελαίου (καί τό έλαιον τοΰτο έπρομη-
θευον οί τοϋ Γάλατα Γενουήνσιοι) κκλυπτόμε-
νον δι' έριούχων. Οί πολιορκούμενοι δμως εύρον 
μέσον νά προφυλάττωντα» άπό τά; σφαίρα;, 
άλείφοντε; τά τείχη διά τίνος νωπής λάσπη; 
συγκειμένη; έξ άσβεστου καί λεπτοκοπανισμέ-
νη; κεράμου, καλύπτοντες δέ καί στερεώνοντες 
τά βλαπτόμονα τείχη διά δοκών καί ξύλων καί 
θέτοντες καταλλήλως σάκκους μεστούς έρίων 
καί βάαβακο; καί είτα έπικαλύπτοντε; ταΰτα 
διά νωπών δερμάτων πρός αποφυγήν πυρκα'ίας. 
Οί εχθροί έξ άλλου προσεπάθουν έκ μέρους των 
νά μκτκιώσωσι τάς λκμβκνομένας ταύτα; προ-



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

φυλάξεις άποσπώντες ταΰτα διά μακρών ράβδων 
ώπλισμένων δι' αγκίστρων σιδηρών. Δυστυχώ; 
άποκρισάριός τ ι ; τοΰ επιτρόπου Ούνυάδου 
τής Ουγγαρία;, έλθών εί; τό στρατόπεδον 
τοΰ Σουλτάνου πρό; άνανέωσιν τών συνθηκών 
κυρίω; δέ διά νά άναγγείλη τήν εί; τά; χείρα; 
τοΰ όψιγόνου Λαδισλάου κατάθεσιν τή; άρχή; 
καί ό όποιο; παρέτεινε τήν έν αύτώ διαμονήν 
του, διά νά διασκέδαση πίίσαν ύπόνοιαν περί 
αποστολή; βοηθειών πρό; τόν Αυτοκράτορα, ή 
άλλης τινός συνενώσεως μεταξύ Ουγγαρία; καί 
Κωνσταντινουπόλεως παρέσχε λαμ τοάς καί 
αποτελεσματικά; συμβουλά; ώ; πρό; τήν διεύ-
θυνσιν τών σφαιρών τών πυροβόλων, ά; έω; τότε 
διηύθυνον έπί τοΰ αύτοΰ σημείου. Μετά τήν 
πρώτην βολήν διευθύνατε τήν δευτέραν βολήν 
εί; άπόστασιν 5 — 6 όργυιών ώ; κκί τήν τρίτην 
καί είς τρόπον, ώστε τά σημεία τών τριών σφκι 
ρών νά σχημκτίζωσι τρίγωνα πλευρών 5 — 6 
όργυιών καί τότε θά ίδήτε τό αποτέλεσμα». 
'Αληθώ; διά τών οδηγιών τούτων έκτελεσθει-
σών κατά γράμμα, τά τείχη ήρχισαν νά κρη-
μνίζωνται. "Ωστε ό Ούγγρο; κατεσκεύασε τό 
μέγα πυροβόλον, κκί ό Ούγγρο; έδίδαξεν τόν 
χειρισμόν τοΰ πυροβολικού τοΐ; πολιορκηταΐ;, οί 
όποιοι εί; την περίστασιν ταύτην, ένεκα τή; 
αφθονίας τών χρηματικών μέσων κκί τή; θέσεω; 
αυτών, ειχον πυροβολικόν άνώτερον καθ' όλα 
τοΰ τών πολιορκουμένων. Ούκ όλίγαι δέ οίκίαι 
εύρισκόμενκι πλησίον τών τειχών, ώ; καί τό 
παλάτιον υπέστησαν μεγάλα; ζημία;. Ή πρώτη 
έφοδο; λαβοΰσα χώραν τήν 8 Απριλίου έστοί-
-^ισεν εΐ; τού; Έλληνα; 1740 νεκρού; καί 700 
Φράγκου; καί "Αρμενίου;- εί; δέ τού; Τούρκου; 
18,000. 

Τήν 15 Απριλίου κκί ό έναπολιπόυ.ενος 
Τουρκικό; στόλο; έκ τε τοΰ Ευξείνου Πόντου 
Νικομήδεια; καί 'Ασία; ήγκυροβόλησε πρό τοϋ 
Διπλυκιονίου (Μπεσίκ-Τά;), χωρί; νά επιχε ί 
ρηση τι κατά τή; πόλεω;" οί πολιορκούμενοι 
ομω; φοβούμενοι άπρόοπτόν τι, έθεσαν σκοπόν 
έπί τοΰ πύργου τοΰ Γάλατα δ·.ά νκ κατοπτεύη 
τά; κινήσει; αύτοϋ. 

'Από τή; 12 —18 άψιμαχίαι τινέ;, κνάξιαι 
λόγου, έλαβον χώραν. Τήν 18 οί Τοϋρκοι έδοκί-
μκσκν μικράν τινα έφοδον, άλλά μετά έξάωρον 
μάχην ύπεχώρησαν άπολέσαντες 200 νεκρού;, 
έδοκίμκσαν έπίση; νά δικρρήξωσι καί τήν άλυσ-
σιν, χωρί; όμως νά τό κκτορθώσωσ'.ν. "Ωστε ή 
πολιορκία, άν καί ήρχισεν άπό τή; 9 Απριλίου 
μέχρι τή; 20, περιωρίσθη μόνον εί; τινα; βο-
λα; πυροβόλων καί αψιμαχία;. 

Ό αυτοκράτωρ είχε στείλη' πρό πολλοϋ εί; 
τά; νήσου; καί τινα; επαρχία;, τινά; τών αρ 
χόντων του μέ τέσσαρα; ναϋ;, ΐνα άγοράσωσι 

οινον, διάφορα τρόφιμα- ήτοι όσπρια, σΐτον, 
έλαιον, ίσχάδας κεράτια, κριθήν κτλ. Διετάχ 
θησκν δε νά προσλάβωσιν'καί μίαν φορτηγόν έκ 
Πελοποννήσου καί μέ τα πέντε ταΰτα μεγάλα 
πλ.οΐα τα όποια έφερον πληριόματκ έξ ανδρείων 
και πεπειραμένων ναυτών καλώ; ώπλισυ-ένων νά 
οπευσωσιν εί; τήν πόλιν. 

Την 20 πλοΐόν τι ανήκον τω αύτοκράτορι καί 
φερον φορτίον έκ Σικελία; διά λογαριασμόν τοΰ 
ίδιου κκί κυβερνώμενον ύπό τοϋ πλοιάρχου Φλκν-
τκνελ^κ, καί έτερα τρία ή τέσσαρα γενουήν-
σια, φέροντα φορτία έκ διαφόρων ζωοτροφιών, 
επιση; διά λογαριασμόν τοΰ αύτοκράτορο; καί 
σταθμεύοντα έν Χίω, περιέμενον εύνοίκόν και
ρόν διά νά καταπλεύσωσι εΐ; Κωνσταντινούπυλιν. 
Ταΰτα διωκοϋντο τό μέν ύπό τοϋ Κατανέου, τό 
δέ ύπό τοΰ Νοβάρρα, τό δέ ύπό τοϋ Βαλλκνέρη. 
Πνεύσαντο; δέ ούριου άνεμου ενεφανίσθησαν εις 
τήν Προποντίδα τήν 20 Απριλίου περί τήν 10 
ω^κν π. μ. Οί Τοϋρκοι οί όποιοι έπίση; πκρε-
τηρησκν ταΰτα έκ τών προσκόπων φυλακίδων 
των (ήμεροσκόπων τριηρών) διέταξαν τόν ναύ-
αρχόν των νά συλλαβή ή τουλάχιστον νά τκ εμ
πόδιση νά είσελθωσι εΐ; τόν λιαένκ τή; Κων-
στκντινουπόλεω;. Τό μεγαλήτερον μέρο; τοϋ 
Τούρκικου 'στόλου (145 — 150 πλοία, άναπε-
τάσσσκντκ'τκ ιστία κκί διευθυνθέντκ κατ' α υ 
τών, τά συνηντησε πκρά τήν Βλάγκκν ενώπιον 
τή; Κωνσταντινουπόλεως Ή επελθούσα άμέ-
σω; γαλήνη ανέκοψε τήν πορείκν κυτών κκί ή 
ναυμαχία έπέκειτο άνκπόφευκτο;. Ό ούρκνός 
ήτον αίθριος τκ δέ τείχη τής πόλεω;, ή πόλι; 
τό στρατόπεδον, τκ πζρκλικ τή; Ε υ ρ ώ π η ; κκί 
τή; Ασια; ήσαν κατάμεστα κόσμου πλήρους 
συγ/.',νησεω; άναμένοντο; ανυπομονώ; τήν έκ-
βασιν τή; επικείμενη; ναυμαχία;. Τά πλοΐκ 
πλησιάσαντα εις άπόστασιν βολής, ήρξαντο τής 
προσβολή; άπό τών τοξοβολιών. Εντός ολίγου 
όμω; περιεκυκλώθησαν τόσον στενώ; ύπό τοϋ 
έχθροϋ,ώστε ή μάχη μετεβλήθη έκ τοϋ συστά-
γην, τών μαχόμενων έλθόντων εί; χείρα;. Τών 
έλληνικώ; ομω; πλοίων οί χειρισμοί ήσαν τόσον 
δεξιοί καί επίκαιροι καί αί προσβολαί κατά 
τών εχθρικών τόσον επιτύχει;, ώστε έντό; ολί
γου πολλά έβυθίσθησαν, περισσότερα δέ άφω-
πλισθησκν καί κατέστησαν άχρηστα. Μετ' ού 
πολύ δέ ολόκληρο; ή έτιφκνεια τή; θαλάσσης 
έκαλύφθη ύπό πλοίων, όπλων, βελών καί πτω
μάτων τοσοϋτον τεώστε οί ναΰταιένεκα τή;στε-
νή; περικυκλώσεω; έξ απάντων τούσων, δέν ή-
δύνκντο νά κινήσωσι τκ; κώπκ; των. Ό νκύ-
κρχο; κκτεδίωξε τό αύτοκρκτορικόν κκί κατά 
τήν προσβολήν ένέπηξε τό έμβολον τή; νηό; του 
εΐ; τήν πρύμνην τοΰ κύτοκρκτορικοϋ κκί τά δύο 
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αντίπαλα πλοΐα 
συσσωματωθέντα 
ούτω έμενον ακ ί 
νητα. 

Τά λοιπά πλοΐα 
έαάχοντο κατάτών 
Γενουητικών πλοί
ων. Τότε πλέον 
"Ελληνέ; τε καί 
Γενουήνσιοι μετε-
χειρίσθησαν τό ύ 
γρόν πϋρκατά τοϋ 
έχθροΰ. Δύο πλοΐα 
μάλιστα ήρχισαν 
νά καίωνται. Έπι 
δύο ώρα; ή μάχη 
ήτο αναποφάσι
στο; άλλ' έπί τε-
λου; έ'κλινεν υπέρ 
τών Χριστιανών, 
οί όποιοι πάντοτε 
ύπερεΐχον κατάθά-
λασσαν άλλα καί 
διότι τά πλοΐά των 
ήσαν άνώτεραπολύ 
τώνΤουρκικών,τών 
όποιων τά τείχη 
ήσαν πολύ χκμη-
λά. Οί Τοϋρκοι ύ-
πέστησκν πολλά: 
απώλεια; καί ζη-
ι/.ίκ; ένώ οί Έλ-
ληνε; έλκχίστκ;, 
διά πολλού; μέν 
λόγου;, άλλά καί 
διότι ήσαν σιδηρό
φρακτοι,έξηκολού-
Οουν γενναίως μα
χόμενοι. Ό Μωάμεθ παρκτηρών άπό τοϋ ύ
ψους λόφου τινός τά γενόμενα, κκτήλθεν 
έξω φρενών ακολουθούμενος ύπό τής συνοδεία; 
του καί πλήρη; θυμοΰ «θεωρών μηδέν άξιον έρ
γον ποιοΰντα τόν τοσοϋτον καί τηλικοΰτον στο-
λον άλλά μκλλον ή'ττονκ οντκ, μκνεί; κκί Ουμώ 
ληφθεί;, καί τού; οδόντα;τρίζων ύβρεις ένεχει 
εί; τού; ύπ' αύτοϋ δειλοκαρδίου; καί γυνκικω-
δεις καί άνωφελεϊ; άποκαλών καί τόν ιππον κέν
τησα;» εισβάλλει εί; τήν θάλασσαν περιφρονών 
πάντα κίνδυνον έπέπληξε τού; άςιωματικου; 
τοΰ ναυτικοϋ του διά βαρύτατων ύβρεων ώ; και 
τόν ναύαρχόν του.» Ή ναυμαχία έπανελήφθη 
άλλ' άνευ ούδενό; αποτελέσματος Τά πέντε 
χριστιανικά πλοΐα έξηκολούθησκν καταστρε-
φοντα τό ναυτικόν του καί έπί τέλου; διασχί
ζοντα αυτό διηυθύνθησκν θριαμβευτικώ; εΐ; τόν 
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»Καί ό Πορθητής όρμζί έφιππος είς τήν θάλασσαν...» 
λιμένα τή; Κωνσταντινουπόλεως Τό δέ εσπέρα; 
ρυμουλκούμενα ύπό δύο πλοίων κυβερνουμένων 
ύπό τοϋΓ.Τρεβιζιάνου καί Ζ. Γριόνη, τά όποΐαά-
νέδρκμον εί; βοήθειάν των,έγένοντο δεκτά μετά 
μεγάλη; χαρκς κκί άνευφημιών. Οί Τοϋρκοι 
(κκτά τόν Φραντζήν σελ. 250) κκτά τήν ιδίαν 
κυτών όμολογίκν απώλεσαν 12,000 άνδρας, ένώ 
έκ τών ήυ.ετέρων μόνον τινές έπληγώθησαν έξ 
ών δύο ή τρεις άπέθανον ακολούθως. Ό Τουρ
κικός στόλος απεσύρθη εις κακήν κατάστασιν έν 
Διπλοκιονίω, ό δέ ναύαρχος κύτοϋ Παλτόγλης 
σκτράπης τής Καλλιπόλεωςκκθηρέθη καί μόλις 
τή έπεμβκσει τών περί τόν Σουλτάνον διέφυγε 
τήν άνασχ.ολόπισιν, άλλ' άφοϋ έλαβεν εκατόν 
ρκβδισμούς έκ ράβδου κατασκευασμένης έκ τοΰ 
πολυτιμότατου τών μέταλλων. 

Ό Σουλτάνος μετά τήν τρομεράν ταύτην 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

άποτυχίαν < τά; χείρας αΰτοϋ ώ: χ.ύων δάκνο)ν 
καίλάξ ττούι κατά γης θεωρών καί τοΰ; τείχου: 
ρίςα; δί: χαί τρί; χ.αί τοΰ; τάφρου; γεμίσα; καί 
εΰθΰ; πάλιν αύτοΰ; άνωρθωμένου; εύρισκεν καί 
150 τριήρει; διήρει; τε κκί μονήρεις ούχ. ήδυνή-
θησαν άλώσαι τά; τέσσαρα; εκείνα; νή'ας, άλλά 
μάλλον χ.αί τοσοϋτον φόνον εί; αυτού; εποίησαν, 
στενάζων έκ καρδία; «καπνό; έκ τοϋ στόματο; 
αύτοϋ έξέβαινε», άπώλειε πάσαν ελπίδα κατα
κτήσει.); τ-/;; Κωνσταντινουπόλεως ενόσω οί 
Έλληνε; έξηκολούθουν όντε; κύριο·, τοϋ λιμένο;· 
άφοϋ τά έπερ) όμενα ρήγματα τών τεινών έπε-
σχ.ευαςοντο, η πλήρη;υόατο; τάφρο; οσακι; πα-
ρε/ώνετο, έξενωματοϋτο, ό δέ στόλο; του ολό
κληρο;, δέν ήδυνήθη νά συλλαβή, χ.ατκστρέψη 
ή τουλάχιστον εμπόδιση, τά πέντε ένθοιχ.ά 
πλοία. Έξ άλλου δέ πεπεισμένο; ότι Οά έξήν-
τλει τήν εύάριθμον φρουράν τη; πολιορκουμένη; 
πόλεω; έάν τήν προσέβαλε συγχρόνως έ'κ τε τή; 
ξηρά; κκί τί|ς θαλασσή; άλλ' ήτο άδύνκτον νά 
είσέλθη εί; τόνΚεράτιον /.όλπον ένεκα τή; έπι-
προσθούση; άλύσεω;, απεφάσισε να [λεταφέρν] 
τά πλοία του διά ξηράς. 

Τήν επαύριον τή; ναυμαχία; ταύτη;, ήτοι 
την 21 Απριλίου, ό Σουλτάνο; ακολουθούμενο; 
ύτό 10,000 ιππέων διηυθύνθη εί; Διπλοκιόνιον 
έ'νθα προεκάλεοε πολεμικόν συμβούλιον περί τοϋ 
πρακτέου, καί πρό; έ'κπληξιν πάντων προέτεινε 
τήν δια ςηρκ: μετκφοράν τοϋ στόλου του έν τίϊ> 
Κερατιω κόλπω, προστατευου.ένου ΐπότου πυ-
ροβολικοϋ τή; παραλία: καθ' ήν στιγμήν θά 
είσήρχετοείς τόν λιμένα. Ό μέγα; Βεζύρη; Χα-
ληλ-Πασά;, φίλος τών Ελλήνων, χρησιμοποιών 
ύπερ τοϋ σκοποϋ του, τήν κατατρόπ<οσιν τοΰ 
τούρκικου στόλου, ώμίλησεν ύπέο τή; λύσεως 
τή; πολιορκία:, προτείνων νά αίτηθή άπό τοΰ 
αύτοκρατορο; ώ; αντάλλαγμα φόρο; ετήσιο; 
70,000 χρυσών καί τό δικαίωμα ίνα ό Σουλ
τάνο; διορίζη τήν άστυνομίαν τής πόλεως. Ά λ λ ' 
άπαντε; οί λοιποί άντετάχθησκνκατά τη; προ
τάσεως ταύτης ώςκαίό Σειχ άκ Σεμσεδίν 'Εφ-
φένδη;, ό όποιο; ήλθεν άγων 20,000 δερβίσσα;. 
Ό Σουλτάνο; τότε έχάραξε διά τών γαιών καί 
θάμνων τροχιαστήν όδόν, ή οποία κκί κατε-
σκευάσθη διά ξύλων κκί σανίδων άλειφθέντων 
ύπό πκχου; καί τή βοηθεία τή;δυνάμεω; πολ
λών ανδρών, τών ιστίων καί τύμπανων μέ τρο-
χκλίκ: διά τών ανωφερειών καί κατωφερειών 
κατωρθώθη ένμικ νυκτί, ή μεταφορά 72 πλοίων 
από τοϋ Λιπλοκιονίου εί; τόν Κερκτιον κόλπον 
διά τοϋ Κασίμ-Πασά. Εννοείται Οτι τό μέγα 
κκί δυσχερές τοΰτο έ'ργον ούτε νά συλλη-
φθή,ού'τε νά σχεδιασθή, ού'τενά έκτελεσθή ήτο 
δυνατόν έν τοσούτω βοκνεΐ διαστήι/.ατι. 

η δια ςηρα; μεταφορά πλοίων και ολοκλη-

σιν 
δ; 
τ 
δ·: 

ρων στόλων πολλάκις έ'λκβε χώρκν κατά τήν 
αρχαιότητα· πρό τ ίνων δέ ετών ακριβώς τά 
1 139 ό Κρή; Σόρβαλο; μετέφερεν έν Ιταλία άπό 
τόν ποτομόν Άδιγον έν τή λίμνη Ο ΐ ία ιχ ί ί ΐ , 
ήτοι εις άπόστασιν 200 μιλλίων, διά μέσου ο
ρέων, τριάκοντα έπτά τριήρεις. Τό γεγονός 
τοΰτο άνεκοινώθη βεβαιώ; τω Σουλτάνα) ύπό 
τίνος Χριστιανού (άφοϋ καί ό τήν ύπερνεώλκη-
7ΐν ταύτην διεύθυνα; ήτο Γενουαΐο;,) άπεμιμήθη 
ϊέ καί έπραγματοποίησεν ό κατακτητή; διά 
ροχώνκ αί τροχιαστή; όδοϋ, ήν μετεχειρίζετο 
ια την μεταφοράν τών πολεμικών του μηχα

νών καί ουτω κατελιμένισε τά πλοϊά του ταΰ τα 
έν μιά νυκτί αντίκρυ τοϋ Κυνηγίου άφοϋ προη
γουμένως πκρεσκεύκσε κκί προετοίμασε τά 
πάντα χάρις εί; τά πολλά μέσα καί τά; πολ
λά; χείρας άς διέθετε ν, ύπό τά όμματα τών Γε
νουηνσιων τοΰ Γαλατά, οίτινες καίτοι ώς έκ τής 
θεσεω; των εύθΰ; άμέσω; αντελήφθησαν τά τε
κταινόμενα, ουδέν ήττον άπέκρυψαν τοϋτο άπό 
τών Ελλήνων. Οί πολιορκούμενοι τότε,^ί όποιοι 
μόλις ήδη έπηρκουν εί; τήν φρουράν τών τειχών, 
ούδαμώ; φρουρουμένων τών τοϋ Κερατίου Κόλ
που, άναγκκσθέντε; νά φρουρώσι κκί ταϋτα, 
ηραιωσαν την φρουράν πάντων άρχ.εσθέντε; εί; 
ένα φρουρόν διά 2-3 έπάλξει; καί κατά τά; εφό
δου; μάλιστα εί; ένα καί μόνον φρουρόν διά 3-4 
έπάλξει;. «Ρωμαίοι δέ.., κκί εί; άμηχανίαν τε 
καί άπορίαν μεγίστην ένέπεσκν, μή έχοντες τοΰ 
λοιποΰ ότι κκί δράσαιεν άλλά δή καί άπογνω-
σιν. Καί γάρ άφύλακτον έχοντα; πρότερον τό 
τοΰ Κέρατο; τείχος, σταδίου; εγγύς που τριά
κοντα, ουδέ ούτω; είχον αρκούντως τοΐ; άλ
λοις τείχεσιν, είς γε προφυλακήν τε καί μάχην 
ούτε οί αστοί, ούτε οί ξένοι· άλλ' έπάλξει; δύο 
καί τρεΐ; είχον ένα προπολεμοΰντα» (Κριτόβ. 
σ. 37). Διά να προλάβωσι δέ τά; καταστροφά; 
ά; ό εχθρικό; στόλο; άπό τοϋ Χρυσοκέρατο; ήδύ
νατο πλέον νά έπενέγκη αύτοΐς άπεοάσισαν τήν 
πυρπόλησιν αύτοϋ. Πρό; έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου 
τούτου ό πλοίαρχο; Κόκκο; έλαβε δύο πλοία 
ανά 700 τοννων έκαστον καί περιέβκλεν αυτά 
διά σάκκων πεπληρωμένων έξ έρίων καί τά ό
ποια κατά τήν άποφασισθησομένην στιγμήν Οά 

Σιφωνάρια. Είκοσιν εκλεκτοί Έλληνες καί ισά
ριθμοι Ιταλοί (κατ' άλλου; δέ 70) άπετέλουν 
το πλήρωμα τών πλοίων τούτων τών άναλα-
βόντων τήν πυρπόλησιν έχθρικοϋ στόλου. Οί 
Γενουαΐοι τοΰ Γαλατά, οί όποιοι εύρίσκοντο έν 
συνέχει επικοινωνία μέ τόν έχθρόν καί οί όποιοι 
ουδέν είχον ανακοινώσει εί; τοΰ; "Ελληνα; κατά 
την μετκφοράν τοϋ στόλου διά τή; ξηρά: λα-
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βούση; χώρκν ύπό τά όμματα αυτών, παρεκα-
λεσαν τοΰ; Ενετούς νά άναβάλωσι τήν πυρπό
λησιν διά νά λάβωσι μέρο; καί οί Τούρκοι εί; 
αυτήν, δυστυχώ; δέ είσηκούσθησκν. Κατά τό 
διάστημα όμω; τοϋτο οί Τοΰρκοι είδοποιηθέντε; 
περί τη; έπιθέσεω; ταύτης άπό τόν Ποδέσταν 
τοΰ Γαλατά ενίσχυσαν τήν νύκτα τής 28 Α 
πριλίου διά τίνος ονομαζόμενου Φρκγιούζου τόν 
έν τω Χρυσοκέρατι στόλον διά τεσσάρων πυρο
βόλων καί αρκετών πυροβολητών έπιπεσων δέ 
ό στόλος κατά τής ενετικής ταύτης εφόδου μετά 
πάλην μιά; καί ημισεία; ώρα; ήνάγκασεν αυτήν 
νά ανάκρουση πρύμναν, άφοϋ πλήν άλλων ζη
μιών, μετά πολλοϋ κόπου, κατεβυθίσθη έν 
πλοΐον έφ' ού εύρίσκοντο 40 καί κατ' άλλου; 
70 ανδρείοι, οί όποιοι συλληφθέντες ύπό τοϋ 
έχθροϋ κατεσφάγησαν, μεταξύ δέ αυτών ήτο καί 
ό πλοίαρχο; Κόκκο;. Οί "Ελληνε; τότε πρόςέκ-
δί/.ησιν έθκνάτωσκν 260 αιχμαλώτου; έκθέ-
σκντε; αυτού; έπί τών επάλξεων. Ούτω ένω τό 
πολεμικόν τοΰτο σχέδιον έάν διεξήγετο καί 
έπ:αγματοποιεΐτο ήδύνατο νά δώση άλλην λύ-
σιν ί'σω; εί; τό δράμα τοϋτο, χάρις όμω; εί; την 
προδοσ'ιαν τών Γενουκίων τοΰ Γαλατά, έλαβε 
τό αίματηρόν τοΰτο πέρα;. Τό Ολιβερόν τοΰτο 
γεγονός προύκάλεσε μεγάλα; έριδα; καί συγ
κρούσεις μεταξύ Ενετών καί Γενουηνσιων τη; 
Κωνσταντινουπόλεως, ά; μόλις διά τή; προσω
πική; του έπεμβάσεω; ό Αυτοκράτωρ κατωρ-
Οωσε νά κατευνάση ουχί άκόπως. 

Οί "Ελληνες τότε διά νκ άπαλλαχθώσι τοΰ 
έχθροϋ τούτου τοΰ διαμένοντος έν τώ κόλπω κυ
τών, έτοποθέτησκν κκτ' αύτοΰ δύο πυροβόλα 
έν τώ Κερατίω κόλπω, χωρίς όμω; νά κκτορ-
θώσωσί τι. Καί τά τουρκικά δμω; πυροβόλα, ων 
αί σοαΐοαι διηθύνοντο κατάτών τειχών τοϋ σχε-
τικου τούτου μερου;, απεδησαν άκαρποι. 

Ό Σουλτάνο; πλήρη; οργή;, διότι ο στόλος 
του διέτρεξε τόνκίνδυνον τής πυρπολησεω;, καί 
έπιθυμών νά έκδικηθή, έστησε κανονοστοιχίαν 
τινά συγκειμένην έκ μεγάλων πυροβόλων έπι 
τοϋ λόφου τή; αγίας Θεοδοσία; άνωθεν τοϋ Γα
λατά διά νά καταστρέψη τά έν τ ή είσόόω τοΰ 
λιμένος ήγκυροβολημένα πλοία. Μετά 130 πυ
ροβολισμούς, τό μόνον έπιτευχθέν αποτέλεσμα 
ήτο ή καταβύθισις ένό; Γενουηνσιακοϋ πλοίου μέ 
φορτίον άξίαςί2,000 δουκ.καί ή κατεδάφισις οι
κιών τίνων,έξ ών αποσπασθεί; τις λίθο; έφόνευσε 
μίαν γυναίκα. Έννοεΐαι, δτι ό Μωάμεθ άπεχ-
θανόυ.ενο; τούς Γενουηνσίους διά τήν διπροσω-
πίαν αυτών μ' δλας τά; προσφερόμενα; αύτώ 
υπηρεσία;, καθ' άπασαν τήν πολιορκιαν τή; 
Κωνστκντινουπόλεω;,έλεγεν : «έάσω κοιμάσθαι 
τόν όφιν, έ'ω; ού καθελώ τόν δράκοντα, καί τότε 
μία πληγή ελαφρά κατά κεφαλή; καί τοϋτον 

σκοτοδινιάσει. "Ο καί γέγονε» (Δούκα; σελ. 
267). Ό δέ Αυτοκράτωρ οιά τήν λυκοφιλίαν 
ταύτην τοΰ Μωάμεθ μετά τών Γενουηνσιων τοΰ 
Γαλατά οίκτείρων τήν τύφλωσιν αυτών άνέφε-
ρεν τόν τοΰ γεωργοϋ παιδό; μΰθον έψήνοντος 
κοχλία; καί είπόντος :«̂ Ω κάκιστα ζώα,τών οι
κιών υμών έυ.πιποαμένων, αυτοί άδετε». "Οταν 
λοιπόν οί Γενουήνσιοι παρετηρησαν τώ Σουλ
τάνο) δτι προσέβαλε τά πλοΐά των καί μάλι
στα έν αυτών κκτεβύθισε, παραβαίνων ούτω 
τάς αετκξύ των συνομολογηθείσα; συνθήκας, 
έφάνη ούτος έκπληττόμενος δια τοΰτο καί είπε 
οτι εξέλαβε ταϋτα ώςπειρατικά έλθόντα νά είσ-
αγάγωσι λάθρκ τροφοδοσίας ιοί ; πολιορκουμε-
νοις. Τοΰ; προέτρεψε δέ νά άπομακρύνωσι πά
ραυτα τά πλοΐά των ταΰτα καί νά ρίψωσιν άλ-
λαχοϋ άγκυρας. Οί Γενουαΐοι δμω; προσεποιη-
Οησκν έπίση; Οτι δέν τόν έννοώσιν. Άλλά 
προσβολή τι ; έπελθοϋσα κκί καταβυθίσκσκ τήν 
νκυκρχίδα αυτών τού; έξηνάγκκσε νά έννοη-
σωσι κκί έκτελέσωσι πάραυτα τήν έπιθυμίαν 
τοΰ Σουλτάνου. Βρκδύτερον έστήθησκν μεγάλα 
πυροβόλα έν Χά;-Κιόγι πρό; προσβολήν τοϋ μέ
ρους τοΰ Κυνηγίου" αποτυχόντος δμως τοΰ σκο
ποϋ, μετεφέρθησκν τά πυροβόλα ταϋτα απέναντι 
τή; Πύλης τοϋ Άγιου Ρωμανού, λόγος δι' όν οί 
πολιορκούμενοι ηύξησαν τήν φρουράν τοΰ μέρους 
τούτου κατά τριακόσιους άνδρα;. 

Μέχρι τή; α'. Μαΐου έξηκολούθουν οί συνή-
θεΐ; κκνονοβολισυ.οί, άλλ'άνευ σπουδαίων απο
τελεσμάτων. Τά τρόφιμα έν τούτοι; ήρχισαν νά 
σπανίζωσι, μάλιστα δέ ό άρτος καί ό οίνος. Οί 
φύλακες τών τειχών κατά τινα έκεχειρ'ιαν εγκα
τέλειψαν τάς θέσει: των μεταβάντε; παρά τοΐ; 
οικείοι; αυτών. Μόλι; δέ οί Τοΰρκοι παρετηρη
σαν τοϋτο κκτεκρήμνισαν τκ: σπυρίδα; καί τούς 
πίθους τού; χρησιμεύοντα; εί; προφύλαξιν τής 
φρουρά; άντικατεστάθησαν δμως πάραυτα. Ό 
αυτοκράτωρ έπετίμησε σφοδρώς τό είδος τοΰτο 
τη; λιποταξία; - οί δέ φύλακες πρό; δικαιολο-
γίκν των άντέτκξκν δτι αυτοί καί οί οικείοι των 
έγκαταλειφθέντε; έπί πολύ άνευ τροφή;, ήναγ-
κάσθησκν άφ' εαυτών νκ λάβωσι πρόνοιαν. Ό 
αυτοκράτωρ τότε διέταξεν ΐνα οί γέροντες καί 
πάντες οί υ.ή δυνάμενοι νά λάβωσι μέρος είς ύπερ-
άσπισιν τη; πόλεως, φέρωσιν εί; τά τείχη τήν 
τροφήν τη; φρουρά;, ΐνα μή αυτη αναγκάζεται 
νά έγκαταλείπη τά; θέσει; τη;. 

Έν τούτοι; ό αυτοκράτωρ εύρίσκετο άνευ χρη-
αάτων καί πολεμοφοδίων. Τά οικονομικά αύτοΰ 
έξηντλήθησκν πρό πολλοϋ καί έπί τοσοϋτον, 
ώστε ή λειτουργία έν τή άγια Σοφία έτελεΐτο 
σπανίω;, ελλείψει κηροΰ καί ελαίου. Ήναγκα-
σθη λοιπόν νά νομισματοποιήση τά έκ πολυ
τίμων μετάλλων αγγεία καί σκεύη τεσσάρων έκ-
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Ό Αυτοκράτωρ ομιλών πρός τά 

σμο; της χρυσολεφαντίνη; 'Αθηνα; τοϋ Φειδίου 
έν Παρθενών, ήτο περιαιρετό; ούτως, ώστε έν 
άπολύτω ανάγκη δύναται νκ νομισματοποιηθή 
(ούχ ήττονκατεσκευάσθη κκίμέ σκοπόν νκ δύνα-
ται νκ έξελεγχθή έάν οί Αθηναίοι ήδύναντο 
ποτε ν τ φκντζσθώσι έκ μέρους τοΰ Περικλέους 
ή τοΰ Φειδίου), χωρίς τό κυρίως άγκλμκ νκ βλά-
πτητκι. Κκί ό Ηράκλειος δέ κκτά τόν Πέρσι· 
κόν πόλεμον, ον διεξήγκγεν αύτοπροσώπωςμετϊ 
τόση; επιτυχίας, έ'λκβεν άπκντκ τκ έκ πολυτί
μων μετάλλων τής άγίκς Σοφίκ; κκί τών μητρο
πολιτικών νκών τών έπκρχιών αντικείμενα έπί 
επιστροφή σώσας τό κράτος διά τοΰμέσουτούτου' 
Κωνστκντΐνος ό Πκλκιολόγος έπρκςε κκί αυτό: 
Ο ,τι τοσκκις άλλοτε πρό κύτοΰ έγένετο. 

Τήν 7 Μαίου όταν έχυσαν *έκ νέου μέγα πυ
ροβόλον κκί τκ τείχη περιεβάλλ.οντο κδικκόπω; 
έπί τρεϊ; ημέρας, περί τό εσπέρας, 20,000 

κλησιών ορκισθείς '· 
«άν ό Θεό; τήν πόλιν 
λυτρώσηται, τετρα-
πλοϋν αποδώσω τ ω 
Κυρίω μου.» Τό πλή-
θοςέν τούτοι: δυσαρε
στώ: έβλεπε τούτο. 
Ώς κατά τού; αρ
χαίου; χρόνου; ούτω 

--ί /.ατά τήν έποχήν 
έκείνην ό χρυσό; καί 
ό άργυρο; κκί συνε-
πώ; τό νόμισμα ήσαν 
σπάνια. ΤΙ κυκλοοο-
ρία δ' αύτοϋ, ένεκα 
τή; έλλείψεω; τή; 
πίστεω;, τών ατελών 
μέσων τή; συγκοινω
νία; καί άλλων λό
γων, καθίστατο σπα-
νιωτέρα. Εν καιρώ 
δέ πολέμου ώ; καί είς 
πάσαν οίκονομικήν 
κρίσιν, τό νόμισμα 

Γ ι ι · 
ητο σπανιωτατον. Οί 
"Ελληνες λοιπόν ανέ
καθεν κατέφευγον εΐ; 
τούς ναούς, οί όποιοι 
ήσαν καί είδό; τι πι
στωτικών καταστη
μάτων τότε πρό;και-
ρ ι κ ή ν ε ύ κ ο λ ί α ν. () ύ τ ω 
καί κατά τόν Ρωμαϊ-
κόν πόλεμον,τό ιερόν 
τών Δελφών προσέ-

• · φερεν δάνειον. Ό κό-
Τοΰρκοι έδοκίμασαν διά πρώτην φοράν κατά ξη-
ράν σπουδαίαν έφοδον μετά πολλοϋ θορύβου, 
άλλ' άπεκρούσθησαν μετά τριών ωρών αγώνας 
καί άπωλεία; 10,000 νεκρών καύσαντες τήν 
ενώπιον τοϋ Έβδομου εύρισκομένην Πύλην, ήν 
δυ.ω: οί πολιο:κούυ.ενοι έκτισαν πάραυτα. Μέ-
ι Γ Ι Γ 

χρι τή; 12 Μαίου μόνον άψιναχίαι τινέ; έλα-
βον χώραν. Τό αυτό συνέβη κκί διά τήν έφοδον 
τής 12 έκ 50,000 Τούρκων, έπίση; πκρά τό 
Έβδομον. 'Από τή; ήμέρκ; δέ ταύτη; αί έφο
δοι έπολλαπλασιάσθησαν. Τήν δέ 14έτοποθε-
τήΟησκν πυροβόλα έν Πέραν. 

Μέρος τοΰ Τούρκικου στόλου έστάθμευεν 
άκίνητον έν Διπλοκιονίω. Τήν 10 καί 17 όμως 
πλησίασα; πολλάκις τήν άλυσιν κατεδιώχθη 
ύπό τοϋ Έλληνικοΰ στόλου, χωρίς /ά πράξη 
τ ι . Τήν 21 άπα; ό Τουρκικό; στόλο; προσεπκ-
θησε νά προσβάλη τόν Έλληνικόν στόλον έν 1728 — 
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ήχοι; σκλπίγγων κκί μουσικών οργάνων διερ
χόμενο; ενώπιον τής άλύσεω;, άλλ' άνευ τινός 
άποτελέσματο;. Δικαίω; δ' ό Σουλτάνο: ουδέν 
περιέμενεν έκ τοϋ στόλου του. 

Κατά τήν πολιορκίαν ταύτην οί Τοϋρκοι έ
καμαν χρήσιν υπονόμων, μεταχειριζόμενοι πρό; 
τοϋτο κυρίω; ύπονομευτά; Σέρβου; έλθόντα; έκ 
τών ορέων τοϋ Νοβοπέρθα. Κκτεσχ.εύκσκν δ' 
εντός τής γή; υπονόμου:, κ; διήρεσαν εί; διαφό
ρου; διακλαδώσει:, διερχόμενα; ύπό τά όχυροό-
ματα. Τά; υπονόμου; ταύτα; διηύθυνον πρό: τό 
έσωτερικόν τή; πόλεω; προτιθέμενοι νά εΐσβκ-
λωσιδι ' κυτών λκθραίω; έν τη πόλει. Συγ
χρόνως άφηνον κενά ύπό τά τείχη, υποβαστα
ζόμενα διά δοκών ήλημμένων δέ ύπ' ασφάλτου 
ώστε πυρποληθεισών τών δοκών νά κκτακρη-
μνισθώσι τά τείχη. Διότι άν κκί ή πυρΐτι; ήτο 
γνωστή ήδη, ήγνόουν νά γεμίζωσι τά: υπο
γείου; τκύτκ; διόδου; δι' κύτη; καί νά άνατι-
νάσσωσιν ούτω πύργου;, τείχη καί πόλει; α
κόμη. Ή πρό; τόν σκοπόν τοϋτον χρησιμοποί
ηση τή; πυρίτιδο; έπεφυλάχθη τοΐ: Γενουην-
σίοι;, οί όποιοι έκαμον χρήσιν αυτή; κατά τήν 
πολιορκίαν τή; 8 θ Ο £ η η β 1 1 ί Ι τώ 1487. Οί 
"Ελληνε; νομίζοντε; οτι τό έδαφο; αυτών συνέ
κειτο έκ βράχου απροσβλήτου είς τόν όχλέα,δέν 
έπροφυλάσσοντο,άφοϋμάλιστα τάόχυρώματα των 
άνθιβτκντο πκντοτεκκτά πάση; εχθρική: προσ
βολή;, Έν τούτοι; ό Γερμανό; μηχανικό; Ίω. 
Γράντ άνεκάλυψεν,δτι ό εχθρό; κατεσκεύκσεν έν 
τώ βράχω ύπόνομον, ή οποία έπροχώρει διά τής 
τάφρου, πρός τήν Καλυγαρίκν Πύλην, άκριβώ;, 
πρό; τό μέρο; ένθκ τό τεΐχο; ήτο άπλοϋν, κκ-
τκρριφθέντο; δέ τοΰ τείχου: ήδύνατο ό εχθρό: 
νά είσέλθη άμέσω; εί; τήν πόλιν. Λόφο; τ ι ; 
δέ κείμενο; ένταϋθα έπροστάτευε τκ υπονομευ
τικά ταϋτκ έργκ. Ό Γράντ κκτεσκεύασε άντί-
θετον υπόνομων διευθυνομένην άκριβώ; κατά τή; 
Τουρκική; υπονόμου, ήν καί έξεμηδένισε δια τοϋ 
κκπνοΰ καί τοϋ ύγροΰ πυοό;. Τοϋτο ομω: δεν ήμ-
πόδισε τόν ύποχθόνιον τοϋτον πόλεμον μάλιστα 
άπό τή; άφίςεω; των ' ,ρβων ύπονομοποιών. 
Τήν 16 Μαΐου τά οχυ;ώμκτκ τοϋ Έβδομου 
καί τών Βλαχερνών προσεβλήθησαν. Οί Τοϋρκοι 
βλέποντε; τά; υπονόμου; των άποτυγχανούσα;, 
απεφάσισαν νά τοποθετήτωσι τήν μεγάλην αυ
τών κανονοστοιχίαν κατάντικρυ τή: Πύλη; τοϋ 
αγίου Ρωμανοϋ, καθ' ή; καί έπυροβόλουν ά-
παύστιος. Τό πυροβολικόν τών Ελλήνων όέν 
ήτο εύκκταφρόνητον, άφοϋ κατά τόν Χαλκοκον
δύλη*/ αί έκσφενδονιζόμενκι ύπ' κυτών σφκΐ-
ραι έζύγιζον 150 λίτρας· άλλ' επειδή οί 
πυροβολισμοί ούτοι έπροξένουν μεγάλα·; δο 

ξ 
νήσεις είς τα τείχη, φοοουμενοι εκ των διασει-
σεων τούτων δυστύχημα τι, πκρητήθησκν αύ- ναντο διά 
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τών κκί μάλιστα διότι ή πυρΐτι; αυτών εύρί-
σκετο περί τό τέλο; καί περιωρίσθησαν εί; μό-
νην τήν χρήσιν τών τουφεκιών, δι* ών έπέφερον 
μεγάλα; καταστροφά;, ώ; εί'πομεν ήδη. 

Ό Μωάμεθ βλέπων όλκ τκ οχυρώμκτκ τή; 
πόλεω; σπουδκίω; βεβλκμμένκ απεφάσισε νά 
κάμτ) γενικήν έφοδον καί διέταξε νά έπιχωμκ-
τωσωσι τήν τάφρον,ή οποία μετά τήνπλακω-
τήν όδόν, περιέβκλλε τήν πόλιν έκ τή; ξηρα;. Αί 
διαταγαί του έξετελέσθησκν μετ' άπαραδειγ-
ματίστου ορμή; καί άφοσιώσεω;. Οί βάρβαροι 
ούτοι έρριπτον έντό; τή; τάφρου άδιακρίτω; παν 
τό εύρισ/.ομενον κκί αυτά; ακόμη τά;άποσκευά; 
των, πολλάκις δέ καί τκ χ ρεκοδεστερα τών αγ
γείων αυτών. Έάν δέ τ ι ; τών συντρόφων των ο
λίσθησα; κατέπιπτεν έντό: αύτη; τόν έ'Οαπτον 
ύπό τά χώματα καί τού; λίθου; καί πάντα τά 
άχρηστα,ή περιττά, άτινκ έρριπτον έντό; αυτή;. 
Τήν 18 Μαίου ότκν ή τάφρο; έπληρωθη έκτό; 
τεσσάρων ήδη έν χρήσει έλεπόλεων (πύργων) 
έκύλισαν έπί πολλών ισχυρών τροχών κολοσσι-
κίκν τινά έλέπολιν ύψηλοτέραν τών τειχών κκί 
ήτι; έπλησίκσε τό τεΐχο; εί; άπόστκσιν δέκα 
βημάτων άπό τή; τάφρου ενώπιον τή; Χαρσία; 
Πύλη;, υπερασπιζόμενη; ύπό τοϋ θ . Καρυστι-
νοϋ. Ή έλέπολι; αύτη συγκειμένη έκ ςυλεία; 
μέ πολλά πατώματα προετοιμκσθη έν μια νυ-
κτί (διότι, ώ; εί'πομεν άπαντα ταΰτα προπκρε-
σκευχσθησαν, άν όχι έξ ολοκλήρου, κατά μέγα 
ομω; μέρο; έν 'Ανδριανουπόλει). "Εκαστον πά
τωμα μέ στρατιώτα; είχε πολεμίστρα;, πυρο-
τεχνηυ.κτα καί παν τό άπαιτούμενον, όπερ ρι-
πτόμενον άπό τοϋ άσφαλοϋ; κκ -ά τοΰ έχθροΰ 
ήνάγκαζε τού; φρ ορού; νά άπομκκρύνωντκι τών 
προμκχώνων. Ά π ' αυτή; ανήρχοντο διά κλίμκ-
κο; έπί τοϋ ανωτάτου επιπέδου, οπόθεν διά 
τροχαλιών ήδύναντο νά ύψώνωσι σχοινίνκ; κλί-
μκκκ;, αΐτινε; φέρουσαι άρπαγα;, έρρίπτοντο 
έπί τών οχυρωμάτων καί άπετέλουν ούτω κίνη-
τήν γέφυραν, δι' ή; ήδύναντο νά διέλθωσιν οί 
τολιορκηταί. Δια νά προφυλάττωνται δέ οί έν 
κύτοΐ; μαχόμενοι, έκάλυψκν τήν έλέπολιν ταύ
την έσωτερικώ; καί έξωτερικώ; μέ τριπλά πρό 
μικροϋ έκδαρέντα δέρματα καμήλων, βοών καί 
βουβάλων,έκρέμασαν δέ κκί μάλλινα υφάσματα 
ΐνα δι' απάντων τούτων, μειοϋται ή δύναμι; 
παντό; πολεμίου βλήματο; προερχομένου έκ τή; 
πόλεω;. Τό άντίθετον μέρο; ήτο άνοικτόν καί 
έχοησίμευεν πρό; εί'σοδον καί έξοδον στρατιωτών 
τε καί εργατών. Πρό; προστασίαν τή; πορείας 
αυτής, άι/.κ δέ καί ν ' άπομακρύνωσι τήν φρου-
ράν τή; πόλεω;, έκαμαν χρήσιν όμοβροντιών ολο
κλήρου τοΰ πυροβολικοϋ αυτών. Οί "Ελληνε; 

εχοησιμοποιησκν έκ. μερου; των παν οτι η οδύ-
νκ καταστρέψωσιν ή κατκστησωσιν 
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άχρηστον το φοβερόν τοΰτο μηχάνημα. Ή δι' 
αύτοΰ προσβολή ήρξατο άπό της αυγή; κκί ή 
μάχη διήρκεσε κκθ' δλην τήν ήμέραν, άνευ δια
κοπή; καί μετά πολλής πεισμονή; άμφοτέρω-
Οεν, έπήνεγκε δέ μεγάλα; ζημία; εί; τα τείχη 
και κατέστρεψε καί ένα πύργον παρά τήν ΙΙύ-
λην τοΰ αγίου Ρωμανού. Μετά ταΰτα σύραντε; 
την ελεπολιν έτοποΟέτησαν αυτήν πλησίον τοΰ 
κρημνισθέντος τείχους. Ό εχθρός τότε προσε-
παΟησε νά άναρριχηθή έπί τών τειχών.άλλ' άνευ 
τινό; αποτελέσματος, χάρις είς τού; αγώνα; τοΰ 
Καρυστινοΰ βοηθούμενου άπό πρωία; ύπό τοΰ 
Αύτοκρατορο;. Ό άγων κατέπαυσε τήν έσπέραν 
και οί Τοΰρκοι πλήρεις /αρά: καί πεποιθήσεως 
ότι τήν αύριον θά κατορθώσωσι νά είσέλθωσι τέ
λος εί; την πόλιν, περιέμενον ανυπομονώ; τήν 
φοράν αυτήν άποτελεσματικώ; τό έ'ργον των. 
Τήν πρωιαν όμω; όταν έφθασαν έπί τόπου, πρό; 
πραγματοποίησιν τών ελπίδων των, ειδον μετά 
μεγίστης εκπλήξεως, οτι οί "Ελληνες κατά τήν 
μεσολαβήσασαν νύκτα, άνεποδογύρισαν καί έ-
καυσαν τήν έλέπολιν καί διά τών λειψάνων αύ
τη; καί άλλων μέσων κατώρθωσαν νά έπιδιορ-
θωσωσι τά τείχη καί τόν πύργον, κκθαρίσαντες 
άμα καί τήν τάφρον καί έκχωματώσαντες αυ
τήν, όπερ άλλω; τε ελάμβανε χώραν καθ' έ
σπέραν, οσάκις έπαρουσιάζετο ανάγκη- όΣουλτά-
νο; ένεός καί έ'κπληκτο; έ'ναντιτοΰ έ'ργου τούτου, 
ώμολόγησεν ότι οίοσδήπυτε καί άν τόν έβεβαί-
ωνε περι τοΰ κατορθώματο; τών απίστων έν 
μια νυκτί καί μόνη, δέν θά τό έπίστευέ ποτε 
καί «άν αί τριάκοντα επτά χιλιάδες προφήται 
έ'λεγόνμοι ότι αυτοί οί ασεβεί; διά μιά; νυκτός 
δύνανται ποιήσαι, ά έποίησαι ούκ έπίστευον.» 

Ό Σουλτάνος διά νά συμπλήρωση άπάσα; 
τα; προπαρασκευά; τή; τελευταία; εφόδου άφοΰ 
μετέβαλε τήν γήν εί; θάλασσαν, δι' ή; μετέ-
φερεν τόν στόλον του έν τώ Κερατίω κόλπω, 
απεφάσισε νά μεταβάλη καί τήν θάλασσαν εί; 
ξηράν καί έζευξε τά; όχθα; τοΰ βάθους τοΰ Κε-
ρατίου κόλπου διά γεφύρα; συγκειμένη; έκ 
500 ζευγών βυτίων, τά όποια βεβαίω; τώ έπρο-
μήθευσαν οί Γενουήνσιοι τοΰ Γαλατά. Ταΰτα 
δεθεντα στερεώ; έπί δοκών διά σχοινιών καί σι
δηρών στερεωμάτων απετέλεσαν πλωτήν γέ-
φυραν μήκου; 500 όργυιών καί ο πλάτου; - ήτο 
δέ τόσον ισχυρά καί στερεά, ώστε οί Τοΰρκοι 
έτοποΟέτησαν έπί κεφαλή; αυτή; πολλά τηλε
βόλα, διά νά καταστρέψωσι τά όχυρώματα τη; 
πόλεω; τοΰμέρου; τούτου. Ή γέφυρα αύτη καί 
ή κανονιοστοιχία έπροστατεύοντο ύπό καλώ; 
όπλιο-μένων πλοίων. Τήν 20 έγένετο εΐδό; τι 
ανακωχής. Τήν 21 οί κώδωνε; . τών εκκλησιών 
ένεκα τή; προσεγγίσεω; τοΰ τουρκικού στόλου έ-
κρουοντο πενθίμω;,ύποδεικνύοντε; τόν έπερχόμε-

νον κίνδυνον. Τήν 21 μέχρι τή; 25 υπόνομοι άνε 
καλύφθησαν καί έξουδετερώθησαν δι' άνθυπονό-
μων καί άλλων μέσων. Πολλά μέρη τοΰ έσωτε-
ρικοΰ τείχου; καί πολλοί προμαχώνε; κατηδα-
φισθησκν έν μέρει καί ήσαν έτοιμοι διά τήν γε-
νικήν έφοδον. Οί πολιορκούμενοι έν τούτοι; έξη
κολούθουν άνθισταμενοι,χωρί; μάλιστα νά έχωσιν 
ούτε τήν έλαχίστην ίδέαν περί παραδόσεω;. 

Εύδρομόν τι ίστιοφόρον απεστάλη τήν 3 
Μαίου οιά νά κατόπτευση μέχρι; Αιγαίου πε
λάγου; μήπω; αί πάντοτε έξ Ευρώπη; άναμενό-
μενκι βοήθειαι άνεφάνησάν που - άλλά μετά 
ματαίας ερεύνα; επανέκαμψε τήν 23. Πλοΐά 
τινα έκτοΰέν Λιπλοκιονίω τούρκικου στόλου δι-
ηυθύνθησαν κατ' αυτών, άλλ' άνευ ούδεμιά; 
επιτυχίας. 

Ή πεποίθησις έν τούτοι; περί τή; επιτυχία; 
τή; άλωσεω; έν τώ Τουρκικω στρατοπέδω δέν 
ήτο ακλόνητο;- ήρχισαν μάλιστα νά κάμπτων-
ται καί όλιγοψυχώσιν, ώ; πρό; τό αποτέλεσμα 
τή; γενική; εφόδου. Αιεδόθη μάλιστα .ότι στό
λο; μέν ενετικό; δέν θά βραδύνη νά καταπλεύση 
στρατός δέ ουγγρικός θά σπεύση πρός βοήθειαν 
τής πόλεως. Ό δέ Χαλήλ-Πασά; καθ' Ολον τό 
διάστημα τή; πολιορκία; ενεθάρρυνε τά; διαδό-
σεις ταύτα;. Ό Σουλτάνο; διά νά βεβαιωθή 
περι τή; καταστάσεως τή; πόλεω;, έπεμψεν 
εί; πρεσβείαν τόν γαμβρόν του Ίσμαήλ-πκσκν. 
Αί λεπτομέρεικι τή; αποστολή; ταύτη; έλλεί-
πουσιν. 'Εν τούτοι; φαίνεται ότι ελέχθησαν τά 
εςή; περίπου; «'Αφοΰ πάσα άντίστασι; απο
βαίνει ματαία καί Οά συντέλεση μόνον εί; άνευ 
λόγου χύσιν αίματος, προτιμότερον θά είνε νά 
άπελθη οικειοθελώς ό Αυτοκράτωρ, εκλέγων 
οιανδήποτε χώραν, ή πόλιν, π. χ· τήν Πελοπόν-
νησον, τούς δέ έκεΐσε αδελφούς του άνεδέχετο 
ν ' αποζημίωση ό Σουλτάνος δι' άλλων χωρών 
και ουτω ν ' άποσοβηθή ού μόνον ή λεηλασία τής 
πόλεω;, άλλά καί ή γενική σφαγή τών κατοί
κων». Ή άπάντησι; τοΰ Αύτοκρατορο; είς τάς 
αξιώσεις ταύτας ήτο οποία έπρεπε νάείναι:« Έάν 
θέλ·/); νά ζήση; μεθ' ημών, θά δοξάσωμεν τον 
θεόν κράτησε επίσης δλας τάς χώρας καί τά 
φρούρια δσα αδίκως,ή άνευ λόγου κατέλαβε; μέ
χρι σήμερον άφ'ήμών δρισον δέ κκί δίκαιον τινα 
φόρον έτήσιον νά σοι πληρώνωμεν, καί υπάγε 
εν ειρήνη.«Τό δέ τήν πόλιν σοι δοΰναι ούτ' έυ.όν 
εστι ουτ άλλου τινό; τών κατοικούντων έν 
ταύτη - κοινή γάρ γνώμη πάντε; αύτοπροαιρέ-
τω; άποθάνωμεν καί ού φεισόμεθκ τή; ζωή; 
ημών». Ή δ' άπάντησι; τοΰ Σουλτάνου ήτο : 
«"Η Οά έχω τήν Κωνσταντινούπολη,ή ή Κων-
στατινούπολις θά μ' έ'χη.» 

Έν τούτοις ό ί'διος Σουλτάνος ήρχιζε νά κλο
νίζεται καί τήν 27 συνεκάλεσε πολεμικόν συμ-
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ίούλιον. Ό Χαλήλ-Πασά; μέγα; βεζύρης καί 
φίλος τών Ελλήνων έγνωμοδότησε νά δεχθώσι 
τά; προτάσεις τοΰ Κωνσταντίνου, αί όποΐαι 
οκίνεται νά επηρέασαν πολύ τόν Σουλτανον. Ο 
δεύτερο; όμω; Βεζύρη; Ζαγανό:-Πασά; αντέ
κρουσε τόν προλαλήσαντα συνάδε).φόν του. Οί 
λόγοι του ηύχαρίστησκν πολύ τόν Σουλτανον 
άμα δέ καί τόν ένεθάρρυνον καί δέν έδιστασε 
ποσώς νά παραδεχθή τήν γνώμην τοΰ τελευ
ταίου τούτου, ειπών μεταξύ τών άλλων : «Εί 
στόλος κατά άλήθειαν έκ τής Ιταλίας έλθη 
[διότι διεδίδετο διαρκώς τοΰτο), τί έξ αύτοΰ 
ανάγκη ήμϊν ότι έλεύσετκι λαό; όσον τόν αριθ
μόν τό ήμισυ τοΰ ημετέρου στρατοΰ, άλλ' ούτε 
τό τέτκρτον μέρος. Διά τοΰτο, ώ άμηρά ημέτερε 
αύθέντα, θάρσει. Ούκ ανάγκη έστι πρό; τό πα
ρόν φόβον σέ έ'χειν εί μή μόνον έκ θεοΰ. Κκί άν- ρων τιμωριών πάντα; εκείνους οι οποίοι δεν 8α 
δρίζόυ καί κγάλλου κκί ί'σχυε, καί τή τέχνη τή έξεπλήρουν τό χρέος των, ακόμη καί πτερά 
τοΰ πυοό; ούκ όκνησον σήμερον κκί αύ'ριον, ίνα άν είχον διά ν ' άπομακρυνθώσιν ώρκίσθη δέ τοΰτο τοΰ πυρο: ουκ οκνησον σήμερον και κυριον, ινκ 
υιετά τών έλεβόλων, Οσον δυνατόν, τά τείχη 
πλέον ταπείνωση;» |Ψραντζ. 268-8). Πεισθεί; 
δέ τέλος δτι ή παράδοσι; τή; πόλεω: δέν είναι 
δυνκτή κκί βλέπων τά πολιορκητικά έργα προ-
κεχωρημένα, δηλ. τήν τάφρον έπιχωματωμένην 
έκ νέου,τά; έλεπόλειςπλησίον τών τειχών, τους 
προμαχώνας καί τά τείχη πλήρη ρηγμάτων, τα 
πρός έφοδον έτοιμα, τόν δέ στρατόν του βεβα-
ρυμένον άπό τήν μακράν ταύτην πολιορκιαν, συ-
νάυ.α δέ αντιληφθεί: ότι οί αέν πολιορκουυ.ενοι ι » ι · ) 
ήσαν ευάριθμοι καί άρκιοί έπί τών όχυρωματων, 
διότι δέν άντικαθίστκντο, εΐ μή σπανίως κκι ή
σαν πάντοτε κατάκοποι, κακώ; δέ ή ούδόλω; 
ώπλισμένοι, κκκώ; τρεφόμενοι καί άυπνοι, μη 
άναπαυόμενοί τακτικώς, δέν Οά ήδύναντο δέ νά 
άντιταχθώσι δεόντω;, άφοΰ εργαζόμενοι νύκτα 
καί ήμέρκν ήσαν έξηντλημένοι. Ένω οί πολιορ-
κηταί ήσκν πολυάριθμοι έτρέφοντο καλώ; 
καί ήσκν ώπλισμένοι δεόντως, άντικαθίσταντο 
δέ διαδοχικώς κοιμώμενοι καί άναπαυόμενοί εί; 
τόν αγώνα θά προσήρχοντο άκμκΐοι κκί πρόθυ
μοι. "Οσον διά τού; Ιταλούς, τούτου; τούςέψυ-
χολόγησεν άριστα ό μέγα; εκείνο; άνηρ. 

Τούτων τών λόγων λοιπόν ένεκκ, τήν 2Ί 
ώρίσθη ή γενική έφοδο; διά τήν πρωίαν της 29 
Μαίου, δπερ κκί έκοινοποιήθη εί; τόν στρατόν 
τήν αποφασιστικών λοιπόν έκείνην ήμέραν έκα
στο; πιστό; ώφειλε νά νηστεύση και να καμη 
έπτά καθαρμού;.Πλησιάζει ή στιγμή,προσέθηκεν 
ό Σουλτάνο;, κκθ' ήν θά κκλυφθώσιν ύπό αθα
νάτου δόξη;, δτε 0ά πλουτήσίοσιν διά τών λα
φύρων τή; πλουσιωτάτη; πόλεω; τοΰ κόσμου, 
ότε Οά λάβωσιν ωραιότατα; αιχμαλώτους, κκι 
έ'λεγε ταΰτα ΐναύποκαύση τό μένος τών στρα
τιωτών του καί πολεμήσωσιν ώ; έ'νεστιν άνδρειό-
τερον. Έάν δέ ή πρόνοια θελήση ν ' άποθάνωσι 
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/./.τκ τόν αγώνα τούτον θά μεταβώσιν εί; τόν 
παράδεισον όλοσώμκτοι διά νά άπολαμβάνωσιν 
έντό; χλοερών κκ; άνθοστεφών λειμώνων ούρκνία; 
ήμερα; ανέκφραστου ήδυπαθεία; εί; τά; άγκάλκ; 
ωραιότατων νεανίδων κκί περικκλλών παίδων, 
"Εκαστο; στρατιώτης θκ λκμβάνη διπλούν μι-
σθόν κκθ' δλην τήν διάρκεικν τοΰ βίου του. Κκί 
τέλος τοΐ; επέτρεψε τήν γενικήν λεηλασίκν τής 
Κωνσταντινουπόλεως έπί τρεΐ; ήμερα; κράτη
σα; δι' εαυτόν ουδέν πλήν τών οικοδομών καί 
τών όχυρωματων. άτινα κκί συνέστησεν αύτοΐς 
νά μή βλάψωσιν. Τέλος ύπεσχέθη μεγάλα; άμοι-
βά; κκί τήν διοίκησιν της πλουσιωτέρα; πόλεω; 
τοΰ κράτους, εί; εκείνον όστις άναρριχωμενος έπί 
τών τειχών Οά πήξη τήν σ/ΐμαίκν του έπ' αυ
τών. Συγχρόνως ήπείλησε διά τών αύστηροτε-

δέν Οά 
κ 
Ο 

τεσσκρκ; εί; τήν άθκνκσίαν τοΰ θεο 
χιλιάδα; προφήτα;, καίτέλο; είς τό ξίφος του 
Κκί κκτέληξε λέγων δτι έκαστο; πρέπει νά εΐ· 
ναι έτοιυ.ο; διά τήν μεθαύριον πρό; έκπληρωσιν 
τοΰ χρέου; του. Ό Χαλήλ Πασσάς ειδοποίησε 
κρυφίως τούς "Ελληνας περί τών ληφθεισών απο
φάσεων έν τώ συμβουλίω τούτω τήν ιδίαν νύ
κτα, προσθέτων άμα οτι αί τύχαι τοΰ πολέμου 
είσίν άγνωστοι καί δτι πρέπει νά έπιμένωσιν. 
"Απαντες τότε έδιπλασίασαν τά; ενεργεία; των 
έτοιμάζοντε; τά; μηχανά; κκί τά δπλα των, 
καί έπισκευάζοντε; τά βλαφθέντα τείχη καί 
όχυρώματα. Ό δέ Ίω. Ίουστινιάνη; έζήτησε 
τότε άπό τόν μέγαν δοΰκα έλεπόλει; τινά;, άς έ-
θεώρει αναγκαία; εί; τά χερσαία τείχη. Ούτος 

σαντες αμφότεροι, μόλις τή έπεμβάσει τοΰ Αύτο-
κράτορος δέν προέβησαν είς αντεπιθέσεις : «'Α-
δνλφοί, ούκ έστι καιρό; άνκ μέσον ημών τοι
αύτα ποιεΐν καί λέγειν καί μάχεσθαι ά λ λ ά και 
τοΐ; μισοΰσιν ήμά; συγχωρήσωμεν κκί τω Θεώ 
δεηθώμεν, Ϊνα λυτρωθώμεν έκ τοΰ προφανοΰ; 
στόματος τοΰ αίσθητοΰ τούτου δρακοντο;». Έξ 
άλλου δέ έν τώ έχθρικώ στρατοπέδω ό θόρυβος 

τ υ , 

έφ 
οτε 
σ αν ώ; και τα; τιμάς κκι κμοιόα; του πρώτου 
όστις θά έστηνε τήν σημαίαν έπί τών τειχών. 
Αί φωτοχυσία·, τότε κατέστησαν αναρίθμητοι 
άληθώ; κατά τά; τελευ Γ α ί α ; ταύτα; τρεΐ; 
νύκτας. 

Ή Κωνσταντινούπολη πολιορκημένη ήδη 
στενώ; κατά ξηράν κκί κκτά θάλκσσκν, έπρό-
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κειτο νά. προσβληθή πανταχόθεν έντό; ολίγου. 
Μέρο; ήδη τοϋ έσωτερικοϋ τείχους κρημνισθέν, 
παρουσίασε πολλά ρήγματα. Τέσσαρε; πύργο·, 
καί πολλοί προμαχμόνε; ειχον κατακρημνισθή 
πρό πολλοϋ. Οί πολιορκούμενοι έδιπλασ'.ασαν 
τό θάρρο; των μεταχειρισθέντε; παν μέσον, τού-

εί; τήν Πύλην τοϋ Άγιου Ρωμανοϋ, έ'νκντι τοΰ 
Σουλτάνου μέ 3,000 άνδρα.;, έξ ών 500 Γενου-
ήνσιοι. Κκί ό γεννκΐο; Ίουστινιάννης χωρί; νά 
φείδηται Φροντίδων, κόπων, μόχθων κκί αγρυ
πνιών, διετέλει άπκύστω; έπί ποδό;. Διέτρεχεν 
όλου; τού; σταθμού;, ισχυροποιεί τού; ασθενεί; 
κκί έξέλεγεν αξιωματικούς,ών ή άζία κκί ή ικα
νότης ήτο γνωστή. Έξώρκισε τού; ανδρείου; 
τούτου; νκ έςακολουθώσι γεννκίω; έκτελοϋντε; 
τό έκυτών καθήκον. Κίχε δέ ό Ίουστινιάνη; τό-
σην τέχνην εί; τό νά έιαπτη τήν φιλοτιμίαν των, 
ώστε άπκντε; έσπευδον προθύμω; νά καταλά-
βωσι τήν έπικίνδυνον θέσιν των. 

Τήν 25 κκί 26 κκτ ' έπίσημόν ;να λιτα-
νείκν ή είκών τή; Θεοτόκου κκί πολιούχου τή: 
ποωτευούσης πεσοϋσκ κκτά γή; έσφηνωθη 
κκτά τοιοϋτον τρόπον, ώστε μετά κόπου την 
άνέλκβον. Σφοδρό; τ ι ; κλύόων μετά βιαία; κα-
τκιγίδο; συνοδευόμενο;ύπό βροντών κκί αστρα
πών κκί υ,ετά βροχή; κκί χαλάζη; διεσκόρπι-
σαν τό πκρακολουΟοϋν πλήΟο;· σκότο; δέ βαθύ 
έκάλυψε τήν Κωνσταντινούπολιν έν πλήςει με-

ίζινειν ετι του; τε ιερεΐ; και φέροντα; την ε ι 
κόνα καί τό πλήΟο; τών ακολούθων, τή φορα 
τών καταφερομένων υδάτων κκί τή βία τή; χα
λάζη; βαρυνομένου; τε καί κωλυωμένου;. Πολλά 
οέ καί τών επομένων παιδαρίων έκυνδύνευσε πα-
ρασυρήναί τε καί άποπνιγήνα·., τή σφοδρά καί 
βιαία ρύμη τών υδάτων παραφερόμενα, εί μή άν-
δρε; ευθύς δραττόμενοι, μόγι; αυτά τή; φορα; 
τούτων έξήρπαί,ον (Ίνριτόβ. σ. 89). "Απαντα 
ταΰτα τά γεγονότα κατά τού;χρόνου; τούτου;, 
καθ' ού; έβασ'ιλευον προλήψει; καί δεισιδαιμο
νία1, ούδαμώ; βεβαίω; συνετέλεσαν εί; ένθάρ-
ρυνσιν τών πολιορκούμε νων, άλλά τουναντίον 
συνέβαλον εΐ; άπελπισίαν. 

Τό έχθρικόν στρατόπεδον έφωταγωγεΐτο, ώς 
είπομεν διαρκώ; κατά τάς νύκτα; τών 26-28 
Δερβίσσαι δέ διέτρεχον αυτό ένθκρρύνοντε; καί 
φανατίζοντε; τού; στρατιώτα"; κκί υποσχόμενοι 
εΐ; μεν τού; έπιζήσοντας τού; θησκυρού; τή; πό
λεω; μέ τάς ώραίκ; κύτής'Ελληνίδα.;, εΐ; δέ τού; 

μέλλοντα; νά πέσωσι μετά τοϋ θριάμβου τοΰ 
μκρτυρίου τά; ήδυπκθεία; τοϋ Παραδείσου. Συγ-
χρόνω; δέ τού; προέτρεπον νά νηστεύσωσι δι' ό
λη; τή; ήμερα; καί ν ' άγνισθώσι δι' έπτά κα
θαρμών, ώστε νήστει; καί καθαροί, νά παρα-
καλέσωσι τόν θεόν διά νά τοΐ; χχρίσν] τήν νί-
κην. Ό έκ τοΰ στρατοπέδου προερχόμενο; εκκω
φαντικό; θόρυβο; κκτεφόβιζε τούς πολιορκουμέ-
νουςκαί διά δημοσίων δεήσεων έπεκκλοΰντο καί 
ούτοι τήν τοΰ θεοϋ βοήθειαν. Τήν 28 ήτοι τήν 
παραμονήν τή; άλ<όσεω;, τήν 4 μ. μ. τά πυρά 
τοϋ πυροβολικού, τά όποια έξηκολούθουν νά 
έπιφέρωσι ρήγματα εΐ; τά τείχη κατέπαυσαν, 
ό δέ Σουλτάνο; διά τυμπανοκρουσία;, έγνωστο-
ποίησεν εί; όλόκληρον τόν στρατόν, δτι έκαστο; 
τών στρατιωτών οφείλει νά είναι έτοιμο; τήν 
πρωί αν, διάνα λάβη τήν θεσ.ν του. Ούχ ήττον 
δμω; νευρικό; καί ανήσυχο; δέν είχεν απόλυτον 
έμπιστοσύνην εί; τήν νίκην. 

Ό Αυτοκράτωρ, ό Ίουστινιάνη; καίό Μινότ-
το;, παρόντε; πανταχοϋ αύτοπροσωπω;. συνε-
πλήρουν έκ τών ενόντων παν κενόν. Ό Μινότ-
το; κατεσκεύαοε πολλά στεγάσματα. τά όποια 
ετέθησαν έπί τών προμαχώνων διά νά προστα-
τεύσωσι τού; μαχόμενου;. Αί γυναίκες, τά παι
δία καί οί γέροντε; έφερον λίθου; εί; τά τείχη, 
διά νά ρίπτωνται κατά τών Τούρκων. Τήν με-
σημβρίαν άπαντε; διετάχθησαν νά καταλάβωσι 
τά; θέσει; τ ω ν οί στρατιώται άπαντε; (οπλι
σμένοι μέ τό θάρρο; τή; απελπισία;, άμα δέ καί 
τή; τοΰ ίεροϋ καθήκοντο; εκπληρώσεως, μέ δα-
κρυβρέκτου; οφθαλμούς ένηγκαλίσθησαν τού; οι
κείου; των απερχόμενοι, έγκαταλείποντε; τού; 
συγγενεΐ;, τήν περιουσίαν καί δ,τι φίλτατον ει
χον έν τώ κόσμω. ΙΙροσήρχετο δέ έκαστο; εί; 
τήν θέσιν του μέ τήν χαράν τή; τοϋ καθήκοντο; 
έκπληρώσεω; καί μέ τήν πεποίθησιν δτι άγον
ται πρό; θυσίαν. Ούτω πάντε; έσπευδον νά 

πραςωσιν ο,τι η τιμη και η πατρι; κπητει. υ -
λοι οί κάτοικοι τή; κινδυνευούση; πρωτευούση; 
έπεκαλοϋντο τήν βοήθειαν τοΰ θεοϋ διά δη
μοσίων παρακλήσεων. Ό κλήρο; δέ έτέλεσε λι
τανεία; μέ γυμνού; τού; πόδα;, ακολουθούμε
νο; ύπό τή; γερουσία;, τή; α υ λ ή ; , τών α ξ ι ω μ α 
τικών τή; φρουρά: κτλ. Ο ί γέροντε;, αί γυναΐ-
κε; καί τά παιδία έπεκαλοϋντο τό ελεο; τοϋ 
θεοϋ έν ταΐ; οδοί; καί Εκέτευον περιδεεΐ; τόν 
θεόν νά μή τού; εγκατάλε ιψη. Κατά τήν έπι-
στροφήν ό Κωνσταντίνο; συνήθοοισε τού; άς·ω-
ματικού; μετά τών εκλεκτότερων στρατιωτών 
Ελλήνων τε καί Ιταλών καί τοΐ; άπηύθυνεν 
έπίκλησιν πλήρη ευγενών αισθημάτων. Ό Αυ
τοκράτωρ ώμίλησε πρός αυτού; ειπών δτι είναι 
ανάγκη πρό πάντων νά έχωσι πίστιν πρό; τόν 
θεόν, άφοϋ ή υπόθεσις ήν ύπερησπίζοντο ήτο 
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μακρά; τκύτ/ι; πολιορκία;, θά έπιδείκνυον καί 
πάλιν άποτελεσματικώ; τήν γενναιότητα των. 

ζητείτε άλλην πατρίδα άπό τήν ίδικήν μα;, θ ά 
μοιρασθώμεν μεθ'ήμών δ,τι θάέ'χωμεν καί ούτινο; 
τήν διατήρησιν θά σα; οφείλωμεν" τά αυτά έπα» 
νέλαβεν καί εί; τού; αριστερά παρισταμένου; 
αύτώ Γενουηνσίους. Τελευτών δέ έσύστησεν εί; 
τού; αξιωματικού; ψυχρκιμίκν καί φρόνησιν εί; 
τού; στρατιώτα; ύπακοήν καί πειθαρχίαν καί 
εί; πάντα; θάρρο;. Ώμίλει πρό; πάντα; μέ τοι
οϋτον συγκινητικόν τόνον φωνή; ώστε δλοι δσοι 
τόν ήκουον έκλκιον. Κκί κύτό; ό ίδιο; μ' δλην 
τήν καρτεροψυχίαν του, δέν ήδύνατο νά κρά
τηση τά δάκρυα του. Ένηγκαλίσθησαν άλλή-
λου; άπαντε; έγκαρδίω; καί ύπεσχέθησαν νά 
χύσωσι τό αίμα των υπέρ πίστεω; καί πα-
τρίδο;. 

Ό Αυτοκράτωρ άφησα; τού; στρατιώτα; του 
έπορεύθη εί; τήν Άγίαν Σοφίαν, ένθα προσπε-
σών πρό τή; Άγια; Τραπέζης, έπεκαλέσθη μετά 
συντριβή; καρδία; τήν θείκν άντίληψιν, κοινώ
νησα; άμα καί τών άχραντων μυστηρίων. Οί αυ
λικοί έμιμήθησαν τό παρδειγμά του. Ανεγερ
θεί; εστράφη πρό; τόν λαόν πρό; τόν όποιον είπε 
μεγάλη τήφωνή ότι αί άμαρτίαι του έπέσυρον τήν 
όργήν τοϋ θεοϋ έπί τοϋ κράτου; του, άλλ' ήτο 
έτοιμο; διά τή; θυσία: τή: ίδια: αύτοϋ ζωή;, νά 
τόν εξιλέωση. Ακολουθώ; μετέβ ο εί; τκ ανά
κτορα, δπου εύρίσ/.ετο τό άνθο; τή; ευγένεια; 
τή; αυτοκρατορία; καί ούκ ολίγοι απόγονοι αυ
τοκρατόρων καί ένθα δένήκουέ τι; άλλο άπό σπα
ρακτικά; φιονά: καί θρήνου; ώστε «καί έκ ξύλου 
ή καί πέτρα; άν ήτό τ ι ; δέν ήδύνατο νά μή 
κλαύση>· άφοϋ έδωκε δικταγά; σύμφωνο); πρό; 
τά; περιστάσει; έζήτησε συγχώρησιν άπό δλου; 
τού; παρόντα; δι' όλα τά πταίσματα κπερ τυ-

Μέ τήν καρδίαν δέ 
αίμασσουσανέςήλθε τών ανακτόρων, Γνα μ ή έπι-
στρέψη πλέον ίππευσα; δέ καί ακολουθούμενο: 
ύπό τοϋ Φραντζή καί τίνων άλλων περιήλθε 
άπαντα τά όχυρώμκτα καί τά; φυλακά; καί 
βεβαιωθεί; περί τή; επικρατούσα; τάξεω; έπα-
νέκαμψεν εί; τήν Πύλην τοϋ αγίου Ρωμανοϋ, 
άφοϋ έπέζευτεν εί; τά Κκλυγάρια καί άνήλθεν 
εΐ; τόν πύργον κατά τήν πρώτην ώραν τή; άλε-
κτροφωνίκ; «κκί ήκούσαμεν συχνώ; όμιλεΐν καί 
θόρυβον μέγαν ποιεΐν έ';ο)θεν έπιτήδειον,καί είπον 
ήμΐν οί φύλακε;δτι δι'δλη; τή; νυκτό;ούτω ποιοϋ-
σιν'ήσαν γάρ σύρνοντε; δσα τών οργάνων πρό; τει-
χομαχίαν ήτοίμασται φέροντες αυτά έγγύ; τοϋ 
ορύγματος . Έπ ί τούτοι; σαλεύονται καί τών ήο-
νων τά μέγιστα τών άντιπάλιον σκάφη καί αί τρι
ήρεις καί αί γέφυραι έν τω λιμένι τοΐ; τείχεσι 
καί ταΐ; άκταΐ; προσπηλάζουσι. Περί δέ δευ-
τέραν άλεκτροφωνίαν άνευ σημείου τινός, καθώ; 
καί άλλκι; ήμέραι; προεποίουν, τόν πόλεμον 
άνήψαν μετά μεγάλη; σπουδή; καί βία;» (Φραν. 
σελ. 280). Ό στόλο; ήδη ετοιμάζεται νά περι

κύκλωση τόν λιμένα. Τά πλοΐα στρεφουσι την 

ται οί ασθενέστεροι καί άπειρότεροι, ώστε τήν 
ήμέραν νά κατέλθωσιν εί; τόν αγώνα οί άπονοι 
καί οί ρωμαλέοι (Φραντ. 280). 

Γιγαντιαία έφοδο; κατά γήν καί θάλασσαν 
μέλλει νά λάβη χωράν μετά τών άναοιθμητων 
καί άφθονων μέσων τοϋ έχθροϋ, δράξ πολιορκου-
μένων ευάριθμο; μέν άλλα μεγάλη τό φρόνημα, 
θ' άντιταχθή. Ή ιστορία δέν ομιλεί περί τών 

ποίοι άντιπαρετάχθησαν κ α τ ' αυτών ίνα άπα-
θανατισθώσιν λέγοντε; : 

δτι τηδε 
κείμενα το~ς κείνων όήμαοι πειβόμενοι. 

(Έ* τή; και' ονύιάς δημοσιευομένης αλώσεως 
τοϋ κ. Α· Ν. Βεοναοδάχη). 
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ΠΙΕΤΑΦΡΑΣΙΣ δ*6 χοϋ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 

[Είνε γνωστόν, δτι τόν Χάϊνε έν δλτι αΰτοΰ τή λάμψει και τί) χάριτι 
έγνώρισεν εις τόέλληνικόν δημόσιον ό κ. Άγγελος Βλάχος. 
ΙΙρύ ολίγων ήμερων είδε τό φως νεωτέρα έκδοσις τών ποιημά
των τοΰτων τοΰ μεγάλου τής Γερμανίας ποιητοΰ. Εις τήν δευ-
τέραν ταΰτην έ'κδοσιν προστίθενται και τά κατωτέρω ανέκδοτα 
μέχρι τοϋδε εν μεταφράσει ποιήματα, τών οποίων άπέδωκε τήν 
χάριν καί τήν ζωήν έν τή μεταφράσει των ό κ. Άγγελος Βλάχος. 
Τά ανέκδοτα ταΰτα ποιήματα δημοσιεΰομεν έν τω «ΙΙαραρτή-
ματι τών ΆΌηνών » κατ' ευγενή παραχώρησιν τοΰ μεταφρα-
στοϋ των]. 

1 
Φιλί, καί μή μοϋ όρκίζεσαι' 

γυναικείους ό'ρχονς δεν πιστεύω. 
Γλνχά μιλείς, μά ηειδ γλνχά 

εϊν' τά φιλάκι* που σον κλέβω. 
'Σ αυτά πιστεύω, τά κρατώ καί τάχω' 

τά λόγια...είνε όνειρο μονάχο. 

Όρκίσον μον, αγάπη μον 
ο,τι μον λες, μοϋ λες άλή&εια. 

Μοϋ φτάνει τον παράδεισο 
νά βρίσκω 'ς τ' άσπρα σου τά στή&ια. 

Θά μ' άγαπας, μον λες, ώς νά πε&άνω' 
κ' έγώ πιστεύω, ακόμη πχραπάνω. 

2 
Θυμάμαι άχόμη, αγάπη μου γλυκεία, 

παληό μου ταίρι, τό Φυμάμαι άκόμχ, 
πώς ήσουνα δική μον μιά φορά, 

διχή μου ό'λη, με ψυχή /.αί σώμα. 

Τό σώμα σου νά είχα πάλι ή&ελα, 
τό άσπρο, τό αφράτο 'σάν τόν κρίνο. 

Γιά τήν ψυχή σου δέ μέ μέΧει...κράτησ' την 
ψυχή μοϋ περισσεύει και σοϋ δίνω. 

Τήν κόφτω τή ψυχή μου έγώ σέ δυό, 
σου δίνω τή μισή μέ τήν πνοή μον, 

κ' είμαστε πάλι σώμα και ψυχή, 
άγκαλιαατοί 'σά μιά φορά, πουλί μου. 

3 

Μικρά πχιδάχιχ ήμαστε, μικρή μου, 
—&υμάσαι ;—χχροπά χχί γελαστά, 

κρυμμένα ολη μέρα 'ς τό κοττέτσι, 
μεσ' 'ς τάχυρα, μέ μάτια σφαλιστά. 

Φωνάξαμ' εκεί μέσα 'σάν κοκόρια... 
κι' αν τύχαινε κανένας νά περνά, 

άκουε : Κουχουρίκου ! κχί &αρροϋσε, 
πώς κόκορας φωνάζει άλη&ινά. 

'Επχι'ρναμε τής κάσσχις τής αυλής μας, 
τής στρώναμε άπό μέσα μέ χαρτί, 

και 'ς τό μεγάλο, ώρχϊο σπιτικό μας 
κα&όμαστε οι δύο μαζωχτοί. 

Συχνά τοϋ γείτονα ή γρηά γάτα 
κατέβαινε νά μας έπιοκεφ&ή, 

κ' έμεΐς...ποιος νά τήν πρωτοχαιρετίστ], 
νά τής μιλήση, νά προσηκω&τ] ! 

Καί τή ρωτούσαμε 'σάν πρώτοι φίλοι, 
άν είνε 'ς τήν ύγείχ της κχλά... 

—Σέ πόσαις γρηχίς γάτχις άπό τότε 
δέν ε'ίπχμε κι' αυτά κχί πειό τρελλά ! 

Πολλαίς φοραίς επιάναμ' όμιλίαις 
'σάν γέροι, καί μέ ϋφος σοβαρό 

έλέγαμε πώς ήτανε ό κόσμος 
καλλίτερος τόν παλαιό καιρό. 
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Πώς έ'λειψε ή αγάπη άπό τήν πλάσι. 
πώς έσβυσε ή πίστι καί η τιμή... 

καί πώς άκρίβηνε 6 καφές εφέτος, 
κχί πώς έχά&η ή χχρτοδρχχμή. 

"Αχ ! πέρχαχν τά πχιδιχκά πχιχνίδια ! 
"Ολα περνούν τοϋ κό-ιμου τά καλά. 

Περνάει ή πίστι, ή τιμή, ή αγάπη... 
κυλάει ό κόσμος, καί ή δραχμή κυλά. 

4 

Τί ψέμματα ποϋ λένε τά φιλιά ! 
μά καί τί μέλι βγάζουν άπ' τό ατάμχ ! 

Εινε γλυκό τόν άλλον νά γελάς, 
μά νά γεληέσαι πειό γλυκό άκόμχ. 

Πήρες ψηλά, πουλί μου, τό σκοπό' 
μά δέ μπορείς...κι' αγάλια &ά κχτέβτ)ς. 

Πιστεύω, αν &έλης, ο,τι ορκίζεσαι, 
μά σον όρκίζομχι κχί τί πιστεύεις. 

5 
Τί σοΰρχεται, 'ς τό δρόμο νά φιλάς, 

καί νά μέ κάνης μχσκχρά ; 
'Σ τό σπίτι, ποϋ &ά πάμε ύστερα, 

τά βρίσκομε ο'λχ μιά χαρά. 

β 
Γιούλιχ σοϋ στέλνω μόλις ξημερώσ-η' 

τά μάζεψχ πουρνό πουρνό. 
Τριχντάφυλλχ σοϋ φέρνω οτχν ννχτώση, 

ποϋ τάκοψχ τό δειλινό. 

Ξέρεις τί λέει, γλυκεία μου περιστέρα, 
ή μυρωδάτη τους λαλιά ; 

Νά μέ &υμάσαι ό'λην τήν ήμέρχ, 
νύχτα νά μ' έ'χτ/ς αγκαλιά. 

Ι'ΛΙΤΙΙΜΛ < 

Μιά κυρία, τρυφερή, ρωμχντική, 
στέκεται 'ς τοϋ ποτάμιου τήν αχρια, 

χχί τοϋ ήλιου βλέπει τό βασίλεμμα, 
καί τά μάτια της γεμίζουν δάκρυα. 

Μήν τό πχίρνης, μάτια μου, κατάκαρδχ' 
έτσι γίνεται, μή σε πικραίντ} ! 

'Εκεΐ κάτω ό ήλιος, βλέπεις, κρύβεται, 
κ' έδώ πάνω πάλι πίσω βγαίνει. 

8 

"Οταν άνοιγαν τά ρόδα, 
κχί τ' αηδόνι τραγουδούσε, 

μ' έσφιγγε ή αγκαλιά σου, 
κχί τό στόμα σου φιλούσε 

ΤΗλ&ε κρύο, παν τά ρόδα, 
πάει τ' αηδόνι παγωμένο, 

πάς καί συ,—ποϋ πας δέν ξέρω, 
μά μονάχος έγώ μένω. 

Τι μακρυαίς ποϋ είνε ή νύχταις ! 
Πές μου, πότε &αρ&τ]ς πίσω ; 

ή &αρρεΐς, τά περασμένα 
πώς μέ φτάνουν γιά νά ζήσω ; 

9 

Μας έ'δωσ' ένα ατόμχ ό Θεός' 
άλλοίμονο αν δυό μας είχε δώσει ! 

Καί τί δέ λέν, καί πόσα δέ μιλούν 
μ' αυτό τό ένα στόμα τους καμπόσοι 

Τώρα σωπαίνεις, θέλοντας και μή, 
άν τύχΐ] κ' είσαι μέ γεμάτο ατόμα' 

άν είχες κι' άλλο, πόα χ ψέμμχτχ 
&έ νάλεγες κχί τρώγοντας ακόμα. 

7 
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Εί; τάς διαφόρου; αμερικανικά; πόλει; συν
ελήφθησαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ παρελθόν-
το; έτου; περί τά; 10,000 παιδιών. Εΐ; μίαν 
μάλιστα των πόλεων τούτων έπί πληθυσμού 
150,000 κατοίκων συνελήφθησαν 16,000 παι
διών, τό τέταρτον τών οποίων δέν υπερβαίνει 
τά είκοσιν έτη. 

Τά αίτια τών συλλήψεων τούτων δέον ν' 
άναζητηθώσιν άφ' ένό; μέν εί; τήν έπιδείνωσιν 
τή; ανθρωπινή; βιοπάλη;, άφ' έτερου όμω; καί 
εί; τά; συνΟήκα; τή; οικογενειακή; ζωή; τών 
Ηνωμένων Πολιτειών. Τά μικρά παιδιά εί; τήν 
Άμερικήν, εί; τήν τρυφερωτέραν ακόμη ήλι-
κίαν των άφίνωνται ελεύθερα νά κερδίσωσι τά 
πρό; τό ζήν αναγκαία, καί τόσον εί; τήν οίκίαν 
Οσον καί εί; τό σχολεΐον λείπει ή έπίβλεψι; ε
κείνη καί ή καθοδηγίκ ήτι; αποτελεί τήν βάσιν 
τή; έκπαιδεύσεω; εί; τάς χώρα; τή; Ευρώπη;. 

Κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν, ή Κυ-
βερνησι; τών Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπουσα 
πλέον αύξανομένην τήν εγκληματικότητα τών 
παίδων, ήρχισε νά ανήσυχη καί οί κατάλληλοι 
νόμοι πρό; περιστολήν τοϋ κακοΰ έψηφίσθησαν 
καί ήρχισαν λειτουργούντες 

Ό Βενιαμίν Λίνδσλεϋ ύπήρξεν 6 πρώτο; καί 
ό μεγαλείτερο; εργάτη; τή; σωτηρία; τή; πα-
ρεκτρεπομένη; παιδική; ηλικία;. 

Ζή εί; τό Ντένβερ τοΰ Κολοράδο καί αί αν
θρωπιστικά! τε μέθοδοι λαμβάνονται ήδη ώς 
υποδείγματα καθ' δλην τήν χώραν. Άνενδότω; 
εργασθεί; κατώρθωσεν ό θαυμάσιο; αυτό; παι
δαγωγό; νά πείση τά; άρχά; νά ίδρύσωσι ιδίαν 
φυλακήν διά τούς παΐδας, είδο; έφηβείου, εί; 
τό όποιον νά διδάσκη αυτό; γράμματα καί νά 
έςανθρωπίζν) τού; μικρού; εγκληματία;, Καί κα-
τώρθωσεν έντό; πενταετίας ό,τι δέν θά κατώρ-
Οωνον όλοι όμοΰ οί αστυνομικοί τής Αμερική;, 
μεταχειριζόμειο; τά παραδοξότερα, άλλά καί 
τα ευφυέστερα τών μέσων πρό; έπαναφοράν των 
εί; τήν ευθείαν όδόν. 

"Απειρα εινε τά ανέκδοτα τά χαρακτηρί-
ζοντα τήν εύεργετικήν δρασιν τοΰ Α μ ε ρ ι κ ά ν ο υ 
παιδαγωγού. 

«Τά παιδιά του, δέν τόν φοβούνται, άλλά 
τόν άγαποΰν, διότι έννοοΰν ότι πασαι αί πρά
ξεις του στρέφονται πρό; τό συμφέρον των. Μέ
χρι τόσου βαθμοΰ έχει φθάσει ή πρό; αυτόν εμ

πιστοσύνη των, ώστε παιδία κκταδικαζόμενα 
ύπό τών "Αμερικανικών αρχών, νά λαμβάνωσι 
έγγραφον τήν καταδίκην των καί νά μεταβαί-
νωσι μόνα των εί; Ντένβερ διά νά ύποστώσι 
τήν ποινήν των εί; τήν φυλακήν—ή μάλλον εΐ; 
τό σχολεΐον— τοΰ Λίνδσλεϋ. 

Πρό ολίγων μηνών οί άστυφύλακε; τώ έφε-
ρον ένα μικρόν άνυπότακτον όστις πολλάκι;είχε 
φωραθή κλεπτών. Ό Λίνδσλεϋ τόν έπήρεν εί; 
ίδιαίτερον δωμάτιον, τώ αφήρεσε τά; χειροπέ-
δα; καί ήρχισε νά τόν κατηχή. Μετά δύο ώρα; 
ήνοιξε τήν θύραν καί είπε εί; τού; αστυνομικού;. 

— «Τό παιδί μα;» μοϋ έδωσε τόν λόγον του 
νά ύπάγη μόνον εί; τόν δικαστήν, νά άκούση 
τήν ποινήν του καίνάέ'λθη κατόπιν νά την εκ
τέλεση εί; τήν φυλακήν. 

— Αμ' δέν θά πάη !.. άπεκρίθησαν εκεί
νοι έν χορώ. Τού; είχε βλέπετε ζεματίσει ό μι
κρό; κλέπτης. 

— Είμαι έγώ υπεύθυνο; !•—άπηντησεν ό 
Λίνδσλεϋ. 

Μετά δύο ώρα; ό μικρό; επέστρεφε μόνο;, 
χωρί; συνοδείαν, κρατών τήν καταδικαστικήν 
άπόφασιν. 

Κόκκαλο οί αστυνομικοί !.. 
Ό Λίνδσλεϋ έθαυματούργει διά μίαν ακόμη 

φοράν έπί τή; παιδική; ψυχή;. 
* * 

"Οταν καμμίαν φοράν τά όργανα τή; έςου-
σία; τοϋ φέρουν κανένα νεαρόν λωποδύτην, ό 
Λίνδσλεϋ τόν πέρνει κατά μέρο; καί τόν έρωτα. 

— Πόσου; άλλου; λωποδύτα; ξεύρει;. 
Φυσικά ό μικρό; γνωρίζει τού: συναδέλφου; 

του καί γνωρίζει πολλού;, άλλ' ό Λίνδσλεϋ δέν 
θέλει νά μάθη τά ονόματα των. Παρακαλεί μό
νον τόν μικρόν νά πείση τού; συντρόφου; του νά 
πα:ουσ'.ασθοϋν ένωπιόν του, καί όταν τοϋτο 
κατορθωθή, κλείει τά; θύρα;, τούς κατηχή τό
σον έ τιτηδείω;,ώστε μετ'όλίγον ό ανατόμο; αυ
τό; τή; παιδική; ψυχή; είνε γνώστη; όλων τών 
μυστικών των. 

Συχνά ό Λίνδσλεϋ είνε ήναγκασμένο; νά 
παλαίση καί κατά τή; άντιστασεω; τών γονέων 
ενεργούντων άπό καλή; πίστεω;, διότι πολλοί 
έξ αυτών άπησχολημένοι δλην τήν ήμέραν εί; 

1736 — 

«ΜΗΝ1ΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Υ 
τήν έργασίαν των δέν εύκαιροϋσι νά έξασκήσω-
σιν έ.τ' αυτών τήν πατρικήν έπίβλεψιν. 

* 

Ούτω, έπί παραδείγματι, τά δύο τέκνα 
ένό; γνωστοϋ βιομηχάνου κατηγορηθ.',σαν πα:ά 
τοϋ πατρωνό; των ότι ειχον κλέψει έν ωρολόγιον. 
Δέν ύπήρχον έπ/ρκεϊ; αποδείξει;, άλλ' αί πε-
ρισσότεραι ύποψίαι έπιπτον έπ' κυτών. Τά 
παιδιά διεμαρτύροντο ότι ήσαν αθώα, τοσοϋτον 
μάλλον καθ' όσον ύπεστηρίζοντο καί παρά τοϋ 
πκτρό; των. κατ/;γανακτισμένου διά τήν κκτη-
γοριαν τών τέκνων του. 

Ό κ. Λίνδσλεϋ παρεκάλεσε τόν πατέρα ν ' 
άπομακρυνθή καί νά τόν άφηση νά όμιλήση μό
νο; μέ τά παιδιά. Μετά μίαν ώραν ό δυστυχή; 
πατήρ, ήκουεν έκ τοϋ στόματο; τών υιών του, 
δτι όχι μόνον ειχον κλέψει τό ωρολόγιον, άλλ' 
οτι συνάμα ειχον κατορθώσει ώστε νά πέσωσιν 
αί ύποψίαι έπί ένό; άλλου παιδί 
τό ωρολόγιον εΐ; τό θυλά/.ιόν του. 

! ' Υ 
ι ε/.απνι',αν 

:ου ειχον κλέψει χρήμ·/-τα άπό κάποιον γείτονα 
-ων καί αντικείμενα αύτοϋ τοϋ πατρό;των. Οτι 

ίου, κρυψαντε; 
' Εκτός τού-
:ο·.0 

τρό; 

δέν έσύχναζον εί; τό σχολεΐον, δ 
καί πολλά άλλα. 

Άλλά καί κατ' άλλον τρόπον ό Λίνδσλεϋ 
επεκτείνει τήν εύεργετικήν έπί τών παιδιών 
δρασ'ιν του. Οί διαφθορεΐ; τών νέων, οί έκμεταλ-
λευταί τή; παιδική; αδυναμία:, οί τύραννοι τών 
μικρών εύρισκουσιν έν τώ προσωπω του τόν ά-
μείλικτον διώκτην καί τόν φοβερώτερον έχθρόν. 
Ακούραστο; είνε έν τή διώξει τών άνθρωπομόρ-
φων αυτών τεράτων καί περισσότερα τών 200 
έ; αυτών έρρίφΟ/;σαν ύπ' αύτοϋ εί; τά; φύ
λακα:. 

Ή Κυβέρνησι; τών Ηνωμένων Πολιτειών 
άναγνωρίζουσα τά; εθνικά; υπηρεσία; τοΰ Λίνδ
σλεϋ, περιβάλλει αυτόν διά μεγάλη; τιμής καί 
εκτελεί τυφλώ, τκ; υποδείξει; του εΐ; ό,τι ά
φορα τό ε;γον του. 

Καί 'δικαίω; ή Ντεβερ Καί δικαίως ή Ντέβερ, ή γενέθλιο; τοϋ 
Λίνδσλεϋ πόλι;, καυχάται διά τόν άνθρωπόν 
τη;, τόν εύεργετικώτατον «Σωτήρα τών παι
διών ». 

[Έκ τής «Ι,(·11ιιι·α • τοΰ Μιλάνου! 



Μία περίεργος αναφορά : 
«Προς τήν διεύΟυνσιν τών σιδηροδρόμων τοΰ Κρά

τους, Ρώμην. 
«Κατά τον παρελθόντα Δεκέμβριον ήγόρασα έν εί-

σιτήριον διά τον γϋρον τής Ιταλίας, καί εφ' όλου τοΰ 
σιδηροδρομικού δικτύου. Ώς είνε όμως γνωστόν είς 
τήν Σεβαστήν ΔιεύΟυνσιν, κατά τον χειμώνα αί σιδη-
ραί ράβδοι συστέλλονται κατά εν ύφεκχτόμετρον άνά 
δώδεκα μέτρα, ήτο*. είς τάς 14 χιλιάδας μίλλια, όσον 
εινε τό δλικόν μή ος τοΰ σιδηροδρομικού δικτύου, 
ή συστολή άνέρ/εται εις 1162 μέτρα, τά όποΓα έπλή-
ρωσα, /(«ρις νά τά χρησιμοποιήσω. 

Ζητώ όθεν τήν άνάλογον αποζημίωσιν συμοώνως 
πρός τό εν ίσ/ύι τιμολόγιον. 

' 1'πογεγραμμένος 
Ιωάννης Χασομέρης» 

'Π άπάντησις : 
«Κύριε Χασομέρη, 

Τό οαινόαενον τής συστολής τών σωμάτων κατά τόν 
χειμώνα καί τής διαστολής κατά τό θέρος, ήτο ήδη 
γνωστόν καί ύπελογίσΟη καλώς κατά τήν κατασκευήν 
τών σιδηροδρομικών οδών. ΟΊ μηχανικοί επίτηδες ά
φησαν διάστημα ενός ύφεκατοστομέτρου άνά δώδεκα 
μέτρα ράβδου. Συνεπώς δέν υπάρχει ανάγκη νά σάς 
δώσωμεν καμμίαν αποζημίωσιν, τοσούτω μάλλον καθ' 
οίον, άν δεν πείΟεσΟε, δύνασθε νά πρχγματοπο'.ήσητε 
τό ταξείδιόν σ»ς κατά τό Ίέρος καί κερόίσητε ούτω τά 
1 102 μέτρα σας. 

'Π ΔιεύΟυνσις» 

"Οταν ό Αίσωπος ήτο ακόμη δούλος τον ΞάνΟου, 
διετάχθη ΰπ' αύτοϋ ν' άγοράση ο,τι καλλίτερον υπάρ
χει έν τή αγορά διά τό παρασκευαζόμενον συμπόσιον. 

ΊΙγόρασεν δ Αίσωπος μόνον γλώσσας, τάς όποιας 
ποικιλοτρόπως έκαρύκευσεν. Οί δαιτυμόνες δμως αη
δίασαν έν τέλει, καί ό ΞάνΟος ωργισμένος άνεοώνησε 
πρός τόν δοΰλον. 

— Σοϋ είπα ν'άγοράσης ο,τι καλλίτερον υπάρχει. 
— Κατ' ακολουθία», άπεκρίΟη ό Λί;ωπος, ήγόρασα 

γλώσσας. Καί τί καλλίτερον τή; γλώσση; ϋπάρνει ; 
Αυτή Οεμελειώνε: οίκους καί πόλεις, αυτή ώΟεΓ πρός 
τήν έλευΟερίαν καί τήν σοφίαν, αυτή εινε τό μέσον 
τοΰ αίνου πρός τούς θεούς. 

— Καλά τότε. Λϋριον νά μάς άγοράιης ο,τι χειρό-
τιρον υπάρχει. 

— 1 

Τήν έπομένην πάλιν γλώσσαι παρετίΟεντο, ό δε Αί
σωπος κληθείς έκ νέου άπεκρίΟη : 

— Καί υπάρχει τίποτε χειρότερον τής γλώσσης; 
Λ υ τ ή καταστρέφει οίκους καί πόλεις, αύτη στρεβλίό-
νει τήν άλήΟειαν καί προκαλεί δεινά παντοία. Λ υ τ ή 
τέλος χρησιμεύει διά τάς πρός τούς θεούς βλασφημίας. 

•χ.'νφχ.'χ^ 
Κάποιος ευπατρίδης μετχβάς ήμέραν τινά πχ:ά τώ 

Φοντεναίλω έξεπλάγη τόσον διότι τόν είδε κατατετα-
ρχγμένον, ώιτε ανήσυχος τόν ήρώτησε τί ε /ει . 

— Τί ϊχω ; ΦχντασΟήτε οτι εχω Ινα ύπηρέτην δ 
οποίος μέΰτηρετεί τόσον άσχημα ώστε Οά ενάμ'.ζε 
κανείς πώς εχω είκοσιν υπηρέτα; !. . . 

•χ^ν.φν-'Χ' 

Ό Σωκράτης εί /ε καλούς φίλους, αλλά κανείς δέν 
αντελήφθη, ότι ίλλεί'Ι/ει μανδύου εκρύωνε τδν χει
μώνα. 

Ό Σωκράτης δέν παρεπονέΟη, άλλ' δταν παρτλΟεν 
δ χειμών τοίς είπε : 

— Παράδοξο: φίλοι. Έάν είχα όπως ΰμείς χρήματα 
Οά είχα δπως καί ΰμείς μανδύαν. 

Σκηνή τοΰ δρόμου : 
Ε κ ε ί ν η (μέ γλυκύτητα) :— Κύριε, Οά ϊχετε τήν 

κα/ωσύνην νά μοΰ είπήτε διατί μέ παρακολουΟήτε : 
Ε κ ε ί ν ο ς (εύγενέττατα) : Διά λάγον άπλούστα-

τον, κυρία μου. Διότι...προηγείσΟε ! . . . 
χ.-%Λφχ--χ̂  

Περίεργος πόθος. 
Κάποιος ΰπναρά; καί τεμπέλη; λέγει : 
—"Αχ, πώς ήθελα νά ήμουν ποτ*μός Ί 
— Γιατί ! 
— Γιά νά έμενα πάντοτε εις τήν κοίτην μου, καί 

όταν ήθελαν νά μέ βγάλουν άπ' εκεί νά έ/ρειάζοντο 
μηχανικά ε;γα. 

>̂ «<·>̂  
Είς στρατιώτης τήν έπομένην τής ιστορικής εφόδου 

κατά τοΰ φρουρίου τής Ναμύρ, διερχόμενος κάτωθι 
τών τειχών έλεγε : 

— Κύτταξε μέσω τοϋ πυρός έσκαρφάλωσα 'έως τήν 
κορυφήν καί σήμερον δέν Οά ημπορούσα πλέον νά τδ 
επαναλάβω. 

— Τό υπόθετο), άπεκρίΟη είς σύντροφος του. Σή
μερον δέν μάς πυροβολούν οί αξιωματικοί μας. Πώς 
θέλεις ν' άνέβωμεν εις τά καλά καθούμενα. 

38 — 

«ΜΠΝΙΑΙΟΝ ΠΛΡΛΡΤΙΙΜΛ» 

— ΛΊ τελευταίαι λέξεις έρχστοϋ φαγάντος τήν χυ-
λόπητταν: 

— Χαίρετε λοιπόν, κυρία ! Μοϋ επιτρέπετε τουλά
χιστον νά σάς βλέπω ενίοτε καθ' ύπνους ; 

ΊΙ σύζυγος τοϋ Μαικήνα ονόματι Τερεντία υπήρξε 
Οαΰμα καλλονής άλλά καί τέρας ιδιοτροπιών καίτοι 
εντιμότατη. Διαρκώς διεζεύγνυντο, άλλ' ό ασθενικός 
Μαικήνας Οπως δέν ήδύνατο νά ζή μετ' αύτη; ούτω 
καί άνευ αυτής δέν ήδύνατο νά ζήση, καί ούτω τήν 
έκάλει πάντοτε μετά βραχύν χωρισμόν. Ό Σενέκας 
βλέπων τά συχνά αυτά διαζύγια είπε ποτέ : 

— Περίεργον πράγμα. "Ολος ό κόσμος χωρίς νχ 
δ αζευχΟή ημπορεί νά ε/η χιλίας γυναίκας. Λυτός δ 
Μαικήνας ε/ει χωρίσει χ'.λίχς φοράς χαί δμως ε,ει 
μίαν καί τήν αυτήν γυναίκα. 

Ό βχρώνος 'Λνδιέ αρχηγός κυριεύσχς μίχν πόλιν 
κατεχομένην ύπό κχΟολικών, υπήρξε τόιον ωμός εις 
τήν τιμωρίαν ώιτε διέταξε νά κρημνισΟοϋ/ ενώπιον 
του πάντες οί στρατιώται τής ορουράς άπό τδν ΰιΐ/η-
λότερον πύργον. 

"Ολοι έκρημνίσΟησαν πλήν τοϋ τελευταίου. 
Ό δυστυχή; αυτός επήρε δί; φόραν διά νά κρημνι-

σΟή. Άλλά μόλις εφΟανεν εις τό χείλος συνεκρατείτο 
περίτρομος. 

"Οταν ηθέλησε καί τρίτην φοράν νά όοκιμάση, δ 
'Λνδρέ είπεν ώργισμι'νος. 

— Σοϋ οΟάνει ποϋ επήρες δύο οορές οόραν... 
— "Ορίστε καί σεις, άπεκρίΟη ό άτυχης στρατιώ

της. "Ορίστε σείς νά τό κάμετε, καί πάρετε καί τεσ
σάρας οορες φόραν... 

Τόσον έςεκχροίσΟη άπό τούς γέλωτας ό ώμος Ού-
γενάτος ώστε έχάρισε τήν ζωήν είς τόν στρατιώτην. 

"II θεωρία είς -ούς στρατώνας. 
Ό αξιωματικός. —"Οταν βλέπεις νά κυμχτίζη ή 

σημαία τί αισθάνεσαι ; 
Ό νεοσύλλεκτος :—"Οτι ουσϊ άνεμος, κύριε υπο

λοχαγέ. 
<χ@©χ> 

— Γιά πές μου, "Ελενίτσα, έάν κατά τύχην άπέ-
Ονησκα Οά έκλαιες; 

Και εκείνη α'ισΟηματικώς : 
—Έάν σέ έκλαια ! Γνωρίζεις καλά οτι έγώ κλαίω 

διά τιποτένια πράγματα. 

"Έρως άνευ υπολογισμών. 
Ό μέλλων μνηστήρ : — Σάς βεβαιώ, πενΟερά μου, 

δτι δ ϊρως μου πρό; τήν Κχίτην εινε ϊρως άνευ συμ
φέροντος καί χρηματικών υπολογισμών. Δέν εινε α
νάγκη νά μοΰ δώσητε τήν προίκα της. Δώιατε την 
ίίς τούς δανειστάς μου. 

Ό Διογένης φιλόσοφος τής γυμνής αληθείας διαρ 
κώς διέψευυδε τόν παροιμιιύόη ψεύατην Λύσχνδρον. 
ΊΙμέρχν τινά καθ' ήν δ τελευταίος Ιλεγε τήν πρώτην 
του ί ι ω ; άλήΟειαν, διεψεύσΟη ύπό τοϋ Διογένους. 

— Είνε αληθές τό γεγονός, είπε τις τών πχριστα-
μίνω /. 

— Θά ήτο ίσως, άπεκρίΟη δ Διογ.νης, άλλ' άο'ής 
ϊφΟασεν εις τά χείλη τοϋ Λυσάνδρου μετεβλήθη εις 
ψεϋμα. 

Εις Γασκώνος ϊ'.εγε μίαν φοράν προκειμένου περί 
μονομχ/ιών : 

— Μχ τδν Θεόν μ :α μονομαχία είνε πολύ έπικιν-
δυνωόεστέρα δι' έμέ παρά δι' οιονδήποτε άλλον. Διότι 
εις Οποιον μέρος τοϋ σιόμχτος καί άν μέ τραυματίσουν 
τό τραύμα Οά είνε Οανατηφόρον, άφοϋ όλον μου τδ 
σώμα είνε καρδιά... 

Είς αξιωματικός μετριωτάτης άξίχς ζηλότυπων ένα 
ανώτερον, όττι; χά:ις εις τήν άξίχν του προήχθη κα
τακτώ-/ τούς βαθμούς, εγρχ·̂ εν ε'.ς τον ΰπουργόν Λου-
βουά, ότι δ λοχαγός εκείνος ήτο μάγος καί Οτι ϊ -
πρεπε νά κχταδιωχΟή έπί μχγγχν-ίχις. Μετά τινχς η
μέρας έλάμβχνεν έπιστολήν τυΰ κ. Λουβουά όστις τω 
άπεκρίνετο' 

— 'Λνεκοίνωσχ είς τόν Βχσιλέχ τήν καταγγελίαν 
σχς περί τών μχγγανιών τού λοχαγοΰ. ΊΙ Α. Μ. μοΰ 
άπήντητεν ότι παντάπχσιν αγνοεί άν δ λοχαγός ούτος 
εινε μάγος, είνε δμως τουναντίον πεπεισμένος οτι ΰ-
μεί; δέν είσθε τοιούτος. 

ΊΙμέρα\ τινά νεαρός συγγραοεύς ενεχείρησεν είς 
τόν κριτικόν Κρεβιλλων έν δράμα του. 

"Αλλά καθ' ή ' στιγμήν παρέθετε, τό χειρόγραφον 
έπεσε τών χειρ·ον του καί έπεσεν εις τό πϋρ. Έ 
σπευσε νά τό άποσύρη οπότε Ό κριτικός τδν άνε-
χαίτισε. 

— "Αφήσατε το, είπε. Γνωρίζει καλλίτερα άπό σάς 
ποϋ πρέπει νά ύπίγη. 

•<<§Χ§>>° 
Ό Βεσπανιανός αντιλαμβανόμενος ότι όλίγαι ώραι 

ζωή·, ιώ ΰ.τελείποντο. ειπεν ε'.ρωνευόμενος τήν μα-
νίαν τών Ρωμαίων νά θεοποιούν τούς Αυτοκράτορας 
των μετά θάνατον. 

— Αισθάνομαι δτι αρχίζω νά γίνωμα; Θεός... 

Εις Γαικώνος άφηγείτο δτι εις τόν πατρικόν του 
οίκον υπήρχε στοά μήκους χιλίων ποδών. Έπειδ/", 
όαως οί δυσπιστοΰντες άκροαταί του εγέλασαν, δ Γα
σκώνος έπεκαλέιΟι) τήν μαρτυρίαν τοϋ ύπηρέτο'υ του 
όστις είπε : 

— Γελάτε κύριοι Οσον θέλετε. 'Λλλά ή στοά αύτη 
δχΐ μόνον Ιχει χιλίων ποδών μήκος αλλά καί δισχί-
λίων ποδών πλάτος. 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΠΝΑί» 

Ζω^ράοος τις έπεδείκνυεν εις τόν "Απελλή τήν ει
κόνα τή; "Αφροδίτης οερούση; πλούσια ενδύματα. Κ » 
τόν ήρώτησε ποίχν γνώμην είνε περί τοΰ πίνχκάς του 
αύτοΰ. 

— Βλέπω, άπεκρ.Οη ό Απελλή;, δτ! επειδή δέν 
ήδυνήΟης να γρχψης ώραίχν τήν 'Λρροοίτην, τήν έ
γραψες πλουσίαν. 

Διάσημος στρατηγός τών χρόνων τοΰ Λουδοβίκου 
Ι \ ' α'ισΟχνόμενο; τά δεινά τοϋ πολέμου και τά; συνε
πείας του έγραψε ποτ» εΐ; τόν αντίπαλο/ στρατηλάτην. 

—• Πχρχτηρώ ότι δσχκις έπιτίΟεμχι κχτά μιας πό 
λεως, έπιτίΟεσΟε κχ'ι σεις κατ' άλλη: 1 δίάκι; δε κυ
ριεύσω μίαν πόλιν κυριεύετε κχί σείς μίαν ίλλην. 'Ε-
ξεπόρΟησα μέχρι τούδε 27 πόλεις κχί σεις 20. Ν)-
μίζω οτι καλόν είνε τοΰ λοιπού νά χντχλλάισωμιν εί-
ρηνικώς τάς πάλεις μχς — αφοΰ μοΰ δώσετε τήν μίαν 
ποϋ μοΰ χρεωστείτε— κχί ούτω Οά μας μένουν ζώ/τες 
οί στρατιώτα; μας ! 

<χ<§!<§>« 
Ό Πλούταρχος ήγάπα τόσον τήν γενέτειράν του 

Χχιρώνειαν, ώστε άοοΰ περιώδευσε τήν γήν ί'<α αορ-
οωΟή καί συνέγραψεν, έπανήλΟεν είτα έκεΐ νά τελευ-
τήση. 

— Εινε μικρά ή γενέτειρα καί εχει ολίγους κατοί
κους, έλεγε. Διά νά μή στερήσω αυτήν καί ενός εστω 
κατοίκου Οά μείνω ν' αποθάνω εδώ... 

Ό διάσημος Γουέλλος, γελωτοποιός τοΰ μαρκησίου 
τή; Φερρχρα;, πληροφορηθείς ότι ό αιφνίδιος τρόμος 
Οερχπεύει αμέσως τόν πυρετόν, εσκέβΟη νά μεταχει-
.ρισΟή τό μέ;ον τοΰτο δ'πω; άπαλλάξη τόν αϋΟέντην 
του άπό τους κατατρύχοντας αυτόν πυρετούς. 'Πμέ-
ρχν τινά καθ" ήν διήρχετο διά στενής γέφυρας, ό Γου
έλλος απώθησε τόν μαρκήσιον όστις καί ϊτεσεν είς 
τόν ποταμόν. 

'Είΐνούνευτε μεν, άλλ' έσώΟη. Θ.<μω0είς εν τούτοις 
κατ' αρ/ά; ήΟέλη-ε νά τιμωρήτη τόν γελωτοποιόν 
καί διέταξε νά τοϋ αποκόψουν τήν κεφαλήν, χωρίς ό
μως καί νά σκέπτεται σοβαρός τήν τ.μωρίαν ταύτην. 
Οί οφθαλμοί τοϋ Γουέλλου έκλεί;Οησχν διά μανδηλίου 
και δ γελωτοποιός έγο\υπέτησεν. 'ΛντΊ δμως νά πέση 
σπάΟ/;, βρεγμένον μανδήλιον εκτύπησε τόν λαιμόν 
του. "Αλλ' δ:αν ηθέλησαν νά τόν ανεγείρουν γελώντες 
σοόδρχ έλυπτ,Οηταν. Ό Γουέλλος έκ τού τρόμου ι ί -
χεν αποθάνει. 

ΊΙ οιλανΟρωπία. 
— Κύριε, σας παρακαλώ νά προσφέρετε 

δρομήν σχς διά μία/ 
οανά. 

— Τά παυμένα ! Πόσων ετι' 
— Δύο I 

ην συν-

στυχή μητέρα μϊ έπτά ΰρ-

τών είνε τό μεγάλείτερον ; 

Δίων δ Χρυσόστομος αφηγείται δτι κάποιος κιθα
ρωδός εις τί,ν Μίμ'. ιδα είδε καθ' ϋπνον δτι έπαιζε κι-
Οάραν εις τά ο>τα έ<ός Ονου. Μετά τινας ημέρας δ Βα
σιλεύς τή; Συρίας 'Λντίοχος ΙφΟασεν είς Μέμφιδα ϊνκ 
έπισκεΐ/Οή τον άνεψιάν του Πτολεμαίον, δστις διά νά 
τόν περιποιηΟή εκάλεσε τόν κιΟαρωδόν. 'Λλλ' δ 'Αν-
τίοχος δυσΟύμως έχων διέταξε τόν τελευταΐον νά 
παύση. 

— Καλά έλεγε τό δ/ειρον, άνεφώνησεν δ κιθαρω
δός, δτι θά παίξω εις τά ώτα ένδς όνου. 

Τόν ήκουσαν δμως καί ανηλεώς τόν έδειραν τη δια
ταγή τοϋ 'Λντιάχου. 

— "Αλλοτε, είπε στενάζων δ κιθαρωδός, Οά φρον
τίσω νά μή έπανίδω όνειρα. Και άν δμως έπανίδω, υ
πόσχομαι νά μή τό διακοινώσω. 

Κάποτε ε'.ς συναναστροοήν έν τω οίκω τοΰ Βολ-
ταίρου, ο'ι κεκλημέ'.οι δμιλοϋντες περί κλεπτών, άφη-
γήΟησαν τά δσα έκαστος υπέστη άπδ κλέπτας. 

"Ολοι ειχον άοηγηΟή από μίαν Ίστορίαν, μόνος δε 
ΰπελείφθη δ ΒολταΓρος δστις παρακλη'είς ν' άοηγηΟή 
καί αυτός είπε : 

— Τό αληθές είνε δτι ευρέθηκα κάποτε αντιμέτω
πος ενός κλίπτου, κα'ι δεν τόν έφοβήΟην. Ίΐτο δεμέ
νος καί περιεστοιχ ίζετο άπό χωροφύλακας . 

Ό κόμη; εις τό γραφεΐόν τών γάμων. 
— Είμαι τελείως κατεστραμμένος άπό τά χρέη καί 

άπεοάσισα νά νυμτ/ευΟώ. Δεν με μέλλει αν είνε ά
σχημη. "Οσον άιχημοτέρα Οά είνε τόσον μεγχλειτερα 
Οά είνε ή προίκα. 

— Φοβούμαι, κύριε κόμη, δτι Οά σταΟή αδύνατον 
νά σας εύρωμεν μίαν νύμυην τόσον άσχημον ώστε νά 
ε'.μπορέσητε νά έξοολήσητε τά χρέη σας. 

<χ#§>*> 
Είς τό Κακουργιεδικείον : 
— Κύριοι ϊ.όρκοι —λέγει μετ' έμφάνσεως δ εύ

γλωττος συνήγορος— ενΟυμηΟήτε καλώς οτι δ κατη-
γορούμετος είνε βαρύκοος. "Επομένως ή φωνή της συ-
νειδήιεως δέ; ήδύνατο παρά μετά μεγίστης δυσκολίας 
νά οΟχση ε'.ς τήν καρδίαν του. 

Είς "Ισπανός έξαίρων τήν γλυκύτητα τής μητρικής 
του γλώσσης, κατηγορεί εις ενα Γερμανόν τήν γερμα-
νικήν. 

— Νομίζω, είπεν, δτι είνε τόσον βάρβαρος καί τό
σον τρομακτική ή γλωσσά σας, ώστε βεβαίως γερμα
νικά Οά ώμίλησεν δ Θεός δταν έδιωξε τούς προπάτο-
ράς μας έκ τοΰ Παραδείσου. 

— "Ισως, άπεκρίΟη δ Γερμανός. Ά λ λ ' αν άκολου-
κολουΟήσωμεν τήν λογικήν σας, τότε Οά πεισΟώμεν 
οτι δ όφις παρεπλάνησε τήν Εύαν δμιλήσας ε'ις αυτήν 
Ίσπχνιστί... 
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[ΊΙ «Έπιίΐεοίρησις» τών Παρισίων δημοσιεύει τό ακόλουθον περι-
σποΰδαστον οίρίΐρον περί τής κυρίας Στέϊνελ, ήτις ώς γνωστόν 
παρεπέμφθη ώς αυτουργός συζυγοκτονίας και μητροκτονίας]. 

Εκπλήσσεται τι; παρατηρών εί; τά δικα
στικά χρονικά τών ήμερων μα; τήν διαδοχήν τό
σων ενόχων γυναικών ή γυναικών τελουσών ύπό 
δυσαποδεί/.του; κατηγορία; : τή; κυρία; Ούμ-
πέρ, τή; Γκρέτα;, τή; Ιωάννα; Βέμπερ, τής 
κυρία; Ζολα, τή; κυρία; Στέϊνελ. Ή έκπληζι; 
έν τούτοι; θά μειωθή όταν παρατηρηθή ότι ή 
σημερινή πρόοδο; τείνει νά προσέγγιση έπί 
ΐλάλλον καί αάλλυν — τόσω έπ' άναθώ οσω καί 
έπί κκκώ—τά όύο ςρϋλα. 

Πρό ένό; αίώνο;, αί έγκληματοϋσαι γυναΐκε; 
ειχον τήν άναλογίαν 8 έω; 10 έπί τοΐ; εκατόν 
όσον άφορα είς τούς άνδρας. Σήμερον φθάνουν τά 
20 έως 25 έπί τοις εκατόν, καί εί'ς τινας κα
τηγορίας εγκλημάτων, τήν δηλητηρίασιν λ., χ. 
ισοφαρίζουν, πολλάκις δέ καί ύπεοβάλλουν τον 
αριθμόν τών ανδρών. Τό γεγονός τοϋτο παρατη
ρείται περισσότερον είς τάς έπί μάλλον πεπο-
λιτισμένα; χώρας καί οπε ι εξαρτάται έκ τή; 
πληθώρα; τής έγκληματικότητο; ένεκα τή; 
συνάφειας τών κοινωνικών στρωμάτων καί τή; 
αναμίξεως αυτών. Είς τάς πόλεις τά κακουργή
ματα εινε συχνότερα παρά είς τά χωρία. 'Επί 
τοϋ σημείου τούτου ό φεμινισμός δύναται νά 
είπη—χωρίς νά συμφέρη εννοείται—ότι έ'φθα-
σεν είς τό άπόγειον. 

"Ο,τι εινε γνωστόν—καί είνε ολίγα πράγ
ματα— έκ τής δίκη; Στέϊνελ, έπιβεβαιοΐ πλή
ρως τά συμπεράσματα τά άπό πολλοϋ άπορρεύ-
σαντα έκ τών μελετών τή; εγκληματική; αν 
θρωπολογία;, τά όποια ό Γουλιέλμο; Ψερραρο 
καί έγώ συνελέξαμεν εί; το περί «Κακούργου 
γυναικό;» έργον μα;. 

Πρό παντό;ή κυρία Στέϊνελ είνε κατά κλη
ρονομικότητα έκφυλο; καί υστερική ώ; είνε 
πάντοτε αί άληθεΐ; έκ γενετή; έγκλημκτίαι, 
περίπτωσι; σπανιωτέρα τών παρουσιαζομένων, 
μεταξύ τοϋ άρρενο; γένου;. 

Είνε γέννημα γονέων καταχρασθέντων ερω

τική; ηδονή; καί αλκοολικών εκδόσεων. Έχει 
άδελφόν δστι; λέγεται αλκοολικό;, ή δέ μήτηρ 
τη; ήτο, ώ; ελέχθη, έστερημένη παντός ήθικοΰ 
αισθήματος. 

Ή κυρία Στέϊνελ παρουσιάζει τά χαρακτη
ριστικά τών έκφυλων. Ίσχυραί σιαγόνες καί 
μήλα εξέχοντα. Παιδίσ/.η πάσχει έκ χλωρώ-
σεως καί υστερία;. "Ετρωγε χώμα καί σκώλη-
κχς, προώρω; δ' έσχηματίσθη μέ όλα τά συμ
πτώματα τά παρατηρούμενα εΐ; τά; υστερικά; 
καί εί; τά; έκ γενετή; φαύλου; γυναίκα;. 

Είνε γνωστόν ότι νεαρωτάτη ύπανδρεύθη 
άφοϋ έσχεν επανειλημμένου; έρωτα; οΐτινε; δέν 
υπήρξαν όλοι πλατωνικοί, τόσον ώστε ελέχθη 
οτι απέκτησε καί τεκνον πρό τοΰ γάμου της. 

Είχε τά; περιοδικά; εκείνα; κρίσει; τών 
υστερικών αΐτινε; φθανουσι μέχρις επιληψία;, 
καί τά; βιαία; εκείνα; ψυχικά; όρμά; αΐτινε; 
έκδηλοϋνται διά μωρών ψευδολογημάτων καί 
διά τών ασύνετων συκοφαντιών κατά τοΰ Αλε 
ξάνδρου Βόλφ, κατά τοϋ Ρεμύ Κουγιάρ, κατά 
τή; μητρό; τη;, κατά τοΰ συζύγου τη;, συκο
φαντιών καί ψευδολογιών τά; οποία; μεταχει
ρίζεται μετά μεγίστη; ευχέρειας κκί τά; οποία; 
έν τέλει πιστεύει κκί ή ίδίκ. 

Έν τή «κκκούργω γυνκικί» ό Φερράρο κκί 
έγώ πρό; μέγιστον σκάνδαλον τών νομομκθών, 
κπεδείξκμεν τήν ψυχολογικήν καί τήν άνκτο-
μικήν ακόμη τκυτότητα τή; εκδότου γυνκικό; 
κκί τή; κακούργου, παρετηρήσκμεν δέ εί; αμ
φότερα; τήν μεγάλην έπικράτησιν τή; μορφή; 
έν τώκρκνίω, τήν έλλειψιν ήθικοΰ συναισθήμα
τος, τήν πρόωρον ροπήν πρός τά; σχέσει; τών 
φύλων, τήν άδιαφορίκν διά τήν κοινωνικήν περι
φρόνηση/, τήν άπρονοησίκν, τήν άεικινησίκν, 
όπω; κκί τήν οκνηρίαν, τήν άγάπην πρός τάς 
εύκλώτου; ήδονάς τών οργίων, κκί τοΰ οινο
πνεύματος. "Αλλως τε συχνάκι; οί δύο τύποι 
συγχωνεύονται εΐ; ένκ, πλείστων κλεπτριών 
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ούσών ταυτοχρόνως καί τυχοδιωκτριών. Έάν ή 
έξ επαγγέλματος έκδοτος γυνή αποφεύγει 
ένιοτε τήν τέλεσιν κακουργήματος, τοϋτο εξαρ
τάται έκ τής φυσικής αυ τής αδυναμίας, είς τήν 
έλαχίστην δόσιν πνεύματος καί ευφυίας καί 
ιδίως είς τήν εύκολίαν μεθ' ής αποκτά πάν τό 
ποθητόν. 

Τούς χαρακτήρα; τούτους τούς συναντώμεν 
παρά τή κυρία Στέϊνελ. Έπιρρωνύουσι μάλιστα 
την τεποίθησιν ημών ότι υπάρχει πλήρης ανα
λογία, άπό γενικής έπόψεως, είς τάς εκδηλώ
σεις καί τάς κρίσεις της φαυλότητας, μεταξύ τής 
έσχατης ηθικής υποστάθμης καί τής έλαφρότη-
τος έν τή ανωτάτη κοινωνική βαθμίδι,ήτις πολ
λάκις είς τά όμματα τών πολλών εκλαμβάνεται 
ώς αδυναμία κατά τό μάλλον ή ήττον συγγνω
στή, ενίοτε δέ καί επαινετή. 

Ή κυρία Στέϊνελ είχε ταυτοχρόνως πολλούς 
έραστάς καί είς έκαστον τών τελευταίων, μέ ο-
λήν τήν πειθώ τών υστερικών, έβεβαίωνε οτι 
ήτο ό μόνος προτιμώμενος καί άγαπώμενος.Εϊνε 
άναμφισβήτητον τό γεγονός τοϋτο κα ί περιττόν 
νά ενόιατριψωμεν πλειότερον. 

Ά λ λ ' ο,τι διέκρινεν ιδίως τήν γυναίκα ταύ
την, καί ο,τι τήν καθίστα εύπρόσδεκτον είςτήν 
άνωτάτην κοινωνίαν, ήτο τό πολυποίκιλον καί 
άναμφισβήτητον τάλαντόν της. Έπαιζεν όργα
να, έψαλλε καί ήτο εύφυολόγος κατά τήν συ-
ναναστροφην. Ήτο γενναία κκί είχε Οαυυ.ασίας 
φιλανθρωπικάς ορμάς. Τήν είδον νά θεραπεύη 
ασθενείς, νά έμψυχώνη δυστυχείς καί γέροντας, 
κατά τρόπον τόσον άλτρουίστικόν, ώστε ουδείς 
θκ έτόλυ.α ν ' αμφισβήτηση τήν έξαιρετικήν τής 
ψυχής της λεπτότητα. 

Άλλά ταϋτα είνε κοινά χαρακτηριστικά με
ταξύ πασών τών μεγάλων τής φκυλότητος φυ
σιογνωμιών, μεταξύ τών ερωμένων Λουδοβίκου 
ΙΔ', τών έταιρών τής αρχαίας Ελλάδος, καί 
τών γυναικών αΐτινες έπλούτισαν τήν Ίταλι-
κήν Άναγέννησιν διά φιλολογικών καί καλλι
τεχνικών έργων. 

Ό Γουλιέλμος Φερράρο καί έγώ, άπεδείξα-
μεν έν τή «Κακούργο) γυναικί» ότι όλη αυτή ή 
αισθητική έπίχρωσις κρύπτει ήθικήν αθλιότητα 
καί ότι πάσαι αί κκκίκι της χυδαίας φαύλου 
γυναικός ευρίσκονται μεταξύ τών ελαφρών κυ
ριών τής ανωτέρας κοινωνίας καί τών μεγάλων 
έταιρών. 

Είς πάσας ταύτας μόνον ό εγωισμός, ή α 
πληστία, ή κενοδοξία, ή φλυαρία, τό ψεϋδος, ή 
σκληρότης, έλλειψις φυσιολογικής συμπαθείας 
καί νοσηρά ανάγκη τοϋ έπιδεικνύεσθαι υπάρχει. 
Τοιαύτας γυναίκας όΗαλζάκ έπροσωποποίησεν έν 
τή «Κυρία Μαρνέρ» καί διά τάς οποίας είπεν : 

— Οί Μακικβέληδες αυτοί μέ τά φουστάνια 
είνε οί πλέον επικίνδυνοι. 

Λύναμαι δέ νά εί'πω ότι έξ όλων τών κακιών 
τών Παρισίων αύται είνε αί χειρότεραι. 

Ό Ιωάννης Μασέ αφηγείται οτι μία μεγάλη 
κυρία, ύπανδρευμένη μέ ένα άνδρα υψηλής πε
ριωπής, έγκατέλειπεν άπό καιροϋ είς καιρόν τήν 
συζυγικήν στέγην διά νά δεχθή είς ίδιαίτερον 
οίκημα καί μυστικώς άνδρας τούς όποιους έ-
πλήρωνε μέ χρήμα κλεπτόμενον παρ' αυτής δι' 
άντικλεΐδος άπό τάς αποταμιεύσεις τοϋ συζύγου 
της.Λέν είνε πολύς καιρός άφ' ότου αί εφημερίδες 
έδημοσίευσαν τήν ίστορίαν μιας πριγκηπίσσης, 
συζύγου πρώην ύπουργοΰ, ήτις έκατηγορήθη δτι 
έδηλητηρίασε τόν σύζυγόν της.Ή γυνή αυτή ή-
ρεσκετο άλλως τε νά α·>—:ζ είς τούς έν Παρι-
σίοις διδομένους χορούς μετημφιεσμένων, καί δή 
εις πρωτογόνον άμφίεσιν, οσω ό νόμος τό έπέ-
τρεπεν. Επίσης ύπόνοιαι ήγέρθησαν κατ' αυτής 
Οτι έφόνευσε μίαν φίλην της, διότι τή είχεν α
πόσπαση ενα έραστήν. 

"Οσον άφορα εις τήν ματαιοδοξίαν Οά ύπο-
μνησω μόνον δτι αί Ελληνίδες έταϊραι έθεώ-
ρουν ως τιμήν τήν έκλογήν τοϋ ονόματος των 
ύπό ενός ποιητοϋ ώς τίτλον δράματος. "Οταν αί 
θηβαι κατεστράφησαν, ή Φρύνη προσεφέρθη νά 
ανοικοδόμηση τήν πόλιν ύπό τόν δρον όμως νά 
γραφή είς τά νέα τείχη δτι αί θήβκι κατα-
στραφεΐσαι ύπό Αλεξάνδρου άνωκοδομήθησαν 
ύπό της Φρύνης. 

Ή θκις ήρέσκετο νά βεβαιοϋται δτι ήτο όσον 
καί ό Αριστοτέλης σοφή. Ή μαρκησία Πομπα-
δούρ έθεώρει δτι υπερέβαινε τόν Ρισχελιέ κατά 
τήν πολιτικήν δεξιότητα καί τόν Λουβουά κατά 
την στρκτηγικήν έπιστήμην.Είνε δμως γνωστόν 
ό'τι μέ τήν άτομικήν της πολιτικήν ή Γαλλία 
ευρέθη είς μέγιστους κινδύνους εκτεθειμένη. 

Ανάλογος κρ'ισις δύναται νά διατυπωθή καί 
διά τήν κυρίαν Στέϊνελ. Φαινομενικώς ήδύνατο 
κάλλιστα νά φαίνεται συμπαθοϋσα τούς δυστυ
χείς, τούς πένητας, τούς πρεσβύτας, τούς ξένους 
τή οικογένεια της· πράγματι δμως έτρεφες ά-
σπονδον μϊσος κατά της μητρός καί τοϋ συζύγου 
της· Καί όμως, αμφότεροι ήνείχοντο δλας τάς 
παρεκτροπάς της διαγωγής της, ουδαμώς δέ 
την έστενοχωρουν εις τόν τρόπον αυτόν τοϋ ζήν. 
Άπεστρέφετο τάς άδελφάς της, ούδεμίανδ' αΐ-
όημοσύνην είχε. "Οταν εύρίσκετο μέ τούς έρα-
στας της,έςυπηρετεϊτο αναφανδόν άπό τάς ιδίας 
θεραπαινας της, ώς ώμολόγησεν ενώπιον τοϋ α
νακριτού. 

Β ' . 

Όσα έγνώσθησαν έπί τοϋ κακουργήματος 
πειθουσιν δτι τοϋτο έξΐτελέσθη ύπό γυναικός. 
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Ί Ι γυνή ή έστερημένη φυσικής δυνάμεως, καί 
σθένους ψυχικοϋ, σχεδόν ουδέποτε εκτελεί ή ι
δία δολοφονίαν. Εξωθεί τού; άλλους είς δολο-
©ονίαν, παρασκευάζει μέ τέχνην πολλήν τό 
«άλλοθι» δι' έαυτήν καί τόν συνένοχόν της. 

Αυτή κατορθώνει τά πάντα είς τρόπον ώστε 
νά εύρεθή δεμένη, φιμωμένη, άλλοφρονοϋσα, 
ευχερή μέσα διά νά μεταστρέψουν τήν προσο
χήν. Προφανώς έαάλεσε παρ' αυτή έν τή ολέ
θρια οικία, τήν μητέρα τη; τήν όποίκν έμ'ισει 
διά νά τήν δολοφονήση εύχερέστερον, 

Παρεσκεύασε έκ τοϋ άσφκλοΰ; καί διηυκό-
λυνε τό έγκλημα, δίδουσα μίαν ή δύο κλείδα; τής 
κατοικίας είς ένοχους, άπομακρύνουσα της οι
κία; τού; φύλακα; κύνας, κρύπτουσα ή ένεχυ-
ριάζουσα τά αληθινά ή ψ?υδή κοσμήματα ήμε
ρα; τινας πρότερον, καί αφήνουσα κενα; τα; πυ
ξίδας. Έξεϋρε κατ' αυτόν τόν τρόπον τό μέσον 
νά εξαπάτηση τήν Δικαιοσύνην, άφηνουσκ νά 
πιστευθή ό'τι έγένετο δολοφονία σκοπόν έχουσα 
τήν κλοπήν, όυ.ιλοϋσα δέ περί τριών προσωπι
δοφόρων ανδρών κκί μιά; πυρροχρόου γυναικός. 
Είτα δέ, όταν είσήγαγεν ή ιδία τόν μαργκρίτην 
έν τώ χκρτοφυλακίω τοΰ Ρευύ Κουγιάρ, έσκευ-
ώρησε κατά τοΰ θαλαμηπόλου τη; αύτοΰ συ-
κοφαντίαν μάλλον πιστευτήν, ΐνα άπομακρύνη 
έπί τινα χρόνον τήν προσοχήν άπό τοϋ πραγμα-
τικοϋ ένοχου. Καί εί; δλην αύτην την σειράν 
τών ν.ηνανοοοαοιών έπέδειξεν δλην αύτη; την 
κλίσιν πρό; τό ψεϋδο; καί την ροπην προ; το 
έγκλημα τήν χαρακτηριστικήν τών υστερικών. 

Ανευρίσκω εί; τά; αιτία; τοΰ έγκλήματο; 
δσαι είνε κοιναί πρός τού; χυδαίου; εγκλημα
τίας. Ή απληστία, ή ιδέα της αρπαγή; τοΰ 
χρήματο; τών δύο τη; θυμάτων κκί ιδίως τή; 
μητρό; ήτις θά τ ; . .. -λιπε κληροδότημα, ·/) 
ανυπομονησία δπω; απαλλαγή τή; παρουσία; 
των, της κατάστασης αφόρητου δι' αυτήν, τό 
είδο; τοϋτο τοϋ αγρίου μίσους, τοϋ αναίτιου τό 
όποιον οπλίζει τήν κκκοϋργον γυνκΐκα εναντίον 
τών ένοχλούντων αυτήν, μίσους εί; ό προστίθε
ται καί ή υστερική αντιπάθεια ή έςο)θουμένη 
πολλάκις μέχρι; απίστευτου βκθμοϋ. 

Έθεράπευσα υστερικού; οΐτινε; εί; τήν θέαν 
κκί μόνον επιστολής τής μισουμένη; γυναικός 
κατελαμβάνοντο ύπό ακατάσχετων έμέτων, και 
κκτέληγον είς τό μίσος καθ' ολοκλήρου τοϋ γυ
ναικείου φύλου, συλλήβδην μισουμένου. 

Ή κυρία Ταρσόφσκη παρετήρησε μίαν ρωσ-
σίδα ήτις έφόνευσε τόν σύζυγόν της, καί τη; 
οποία; ή κατ' αύτοϋ αντιπάθεια ήτο τοιαύτη 
ώστε κατέστρεφε καίέ'καιε πάντό ανήκον είςαυ-
τόν.Έπιπροσθέτω; ή κυρία Στέϊνελ ήθελε ν ' α
παλλαγή τοϋ συζυγικοΰ δεσμοϋ, δστι; καίτοι 
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λίαν χαλαρωμένο;, τήν ήνάγκαζε οπωσδήποτε 
εί; τινα; επιφυλάξει;. Αί γυναϊκε; δμω; τοϋ 
φυοάματο; τούτου, οσάκις άφίεντκι έλεύθεραι 
κάπως ύπερκκοντίζωσιν εί; τήν άρπαγήν τής 
ελευθερίας. 

Προσθέσατε ακόμη, τήν ματαιοδοξίαν, τήν 
ελπίδα καλλιτέρου γάμου, άφοϋ έν τώ προσωπω 
τοϋ κ. Βορδερέλ είχεν εύρει τόν πλούσιον σεβα-
στόν καί εύπιστον άνδρα, δστις, ώ; αγαθό; ε
παρχιώτης, τήν είχε πιστεύσει ώς άκακον και 
άθώαν, καί δστις άμα τή χηρεία της θά τήν 
ένυμφεύετο κκί Οά τήν αποκαθιστά. 

Ή συσσώρευσι; ψευδών καί συκοφαντιών τη; 
κυοίκ; Στέϊνελ πρό τή; άνακρίσεω; καί μετ' 
αυτήν, — οί άνακριταί ήρίθμησαν μέχρι τοϋδε 
πλείονα; τών δύο δωδεκάδων — ουδέν τό έκ-
πλήσσον παρουσιάζει. Είνε ροπή πλείστων ό
σων γυναικών. 

Είνε άλλως τε όργανικόν φαινόμενον διά μίαν 
γυναίκα, ήτις δέν είνε καί δέν δύναται ποτέ νά 
είνε ειλικρινή;. Πάσαι έστω καί λεληθότω; εινε 
επίπλαστοι. 

— Γυνή ειλικρινή;, γράφει ό Στάνδαλ, Οά 
έσήμαινε δι'αύτά; γυναίκα έξερχομένην γυμνήν. 

Πλείστοι άλλω; τε λόγοι συνετέλεσαν εί; 
τήν άνάπτυξιν τή; ροπή"; ταύτης. 

1) ' / / αδυναμία. Έστερημέναι δυνάμεως, 
καταφεύγουν αί γυναίκες είς τήν πονηριαν και 
τό ψϋϋδο;. 

Ό Σπένσερ προσθέτει ότι κί άγρίκι γυναί
κες διεπόμενα-, ύπό τή; (ϊαναυσότητο; τοϋ άρ
ρενος, αναγκάζονται διά νά κατανικήσουν τκυ-
την νά άφομοιώνται πρό; τά; όρέξει; τού άρρε
νος, προσπαθοΰσαι νά φανώσιν άρεσταί είςαύτόν. 

2) Αί φυσιολογικοί αυνθήκα: έο' ών περιτ
τόν είνε νά ένδικτρίψωμεν. 

3) ΑΙ κατά ουν&ήκην άλήΰειαι, ήτοι τά πραγ
ματικά ψεύδη. 

— Ή αιδώς, γράφει ό Στάνδαλ, έχει τό 
πλεονέκτημαότι συνειθίζει τινκεί; τόψεύδεσθκι» 

Κκί όντως εί; ούδεμίκν γυναίκα επιτρέπεται 
νκ αποκάλυψη αίσθημα τι έρωτικόν. 

Ό άνήρ δύναται νά είπη εί; τήν γυναίκα ότι 
τήν άγαπα, έάν δμως ή γυνή ζήτηση νά υπό
δειξη είς τόν άνδρα ότι ερωτεύεται αυτόν, εκ
θέτει τήν ύπόληψίν της. "Ομολογουμένως, παρά 
τισι λκοΐ;, υπάρχει μέγκ; αριθμό; περιπτώσεων 
κκθ' ά; ή αιδώ; θεωρείται προσβκλλομένη. 

Έν Αγγλία λ. χ. απαγορεύεται ή χρήσι; 
τή; λήξεω; ύ.τοκίμισον ενώπιον κυριών. Πόσα 
άλλω; πράγματα δέν άποκρύπτομεν εί; τήν 
γυναίκα καί δή εί; τήν παιδίσκην, τα όποϊκ 
δαω; καθ' ένα ή άλλον τρόπον κατορθώνουν 
βραδύτερον νά μάθουν έν πάση, ακρίβεια. Κατ' 
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ά/.ολουθίαν αντιλαμβανόμενα·, ότι γύρω αυτών 
ψεύδονται πάντες, αί γυναίκες μικρόν κατά μι
κρόν συνειθίζουν εις τό ψευδό:. 

4) Ό άγων μεταξύ τών φύλων. Αναγκάζει 
τήν γυναίκα νά κρύψνι τά ελαττώματα τ/ις, τήν 
ήλικίαν της, τάς ασθενείας τ Λ , ς , παν τέλος δπερ 
Οά ήδύνατο νά τήν ζημιώση είς τήν άντίληψιν 
τοϋ ανδρός. Τήν εξαναγκάζει πολλάκις είς τό 
νά έπιδεικνύν) περιουσίαν ή καί εύμάρειαν ή; 
στερείται, συχνάκι; δέ καί νά κρύπτη πνευμα-
τικήν ύπεροχήν ήν ό άνήρ δέν βλέπει μέ καλόν 
ομμα έν τή συντρόφω του. Λ. χ. τήν μεγαλο-
φυ'ί/.ν, τήν γενναιότητα, τήν άποτίναξιν τών 
κοινωνικών προλήψεων. 

Ό πόθο; τοϋ άρέσκειν εις τόν άνδρα ώθεΐ συ
χνάκι; τήν γυναίκα είς τήν έπίδειξιν επίπλα
στων αισθημάτων, καί κλίσεων δυναμένων νά 
αιχμαλωτίσουν τόν άνδρα. Ούτω βλέποι/.εν τάς 
γυναίκας τάς σχετιζόμενα; μέ τού; κκλλιτέχνας 
νά επιδεικνύουν άκρατον ένθουσ'ασυ.όν διά τά: 
Καλά; Τέχνκ;. Μέ τού; στρατιωτικούς τού: 
βλέπομε-/ νά ενδιαφέρονται δι' δ,τι άφορα εί; 
τόν στρατόν καί ούτω καθεξής. 

Τό ψιμμύθιον, ή βαφή τών τριχών, αί κρύ-
φικι προσθήκαι τή; άμφιέσεω;, είνε κατά βάθος 
ψεύδη έν εφαρμογή, τιθέμενα εί; ένέργειαν ύπό 
τή; γυναικός έν τώ μεταξύ τών φύλων διεξαγό
μενο άγώνι. 

ΊΙ αυτόχρημα ειλικρινή; γυνή ήτι; θά άπε-
κάλυπτεν ε ί : τόν έραστήν τη; πάντα τά ελατ
τώματα τη; καί πάσα; τά; πλάνα: αυτή:, έαυ-
τήν καί μόνον θά παρέβλαπτε. θά έξήλειωε 
ταχέως τόν έρωτα Οστι; έν τή ψυχή τοϋ άνδρό; 
εινε ασθενέστερο; τή; υπεροψία;. 

5) Ή ανάγκη νά φανή ενδιαφέρουσα. "Η 
γυνή, ώ; τό παιδίον, έχει ώ; έξ ενστίκτου τήν 
ανάγκην νά προστατευθή, καί ή προστασία αύτη 
τοϋ άνδρό; αποτελεί τήν υπερηφάνεια-/ καί τήν 
εύτυχίαν της. Διά τοϋτο υποκρίνεται άλγηδόνα 
ήν δέν αισθάνεται ή μεγαλοποιεΐαυτήν. Κλαίει, 
παρουσιάζεται ώ; ασθενή:, ίνα ζήτηση τήν βο
ήθειαν ή τουλάχιστον τήν προσοχήν τοϋ άλλου 
τοϋτο δέ παράγει τήν σφαλεράν έντύπωσιν δτι 
εινε μάλλον ευαίσθητοι αί γυναίκες, τών οποίων 
ή ευαισθησία έκ πείρα; γνωρίζω είνε πολλώ 
κατωτέρα τή; θρυλλουμένης. 

Μια άπό τά; συνηθέστατα; πονηρία; τή; γυ
ναικά; τής μή δυναμένης νά έξέλθη άπό τή; 
αδιεξόδου, είνε καί ή επίπλαστο; λιποθυαία. 
Παρά ταΐ; ύστερικαΐ; γυναιξί, όπω; είνε ή κυ
ρία Στέϊνελ, ή ανάγκη αύτη τή; φυσική; ποο-
στασια;, υποβάλλει τά μαλλο,ν απροσδόκητα 
καί συχνάκι; τά μάλλον ένοχα τεχνάσματα. 

Καί αυτή ή αγάπη των κατά βάθο; εινε άπλή 

ανάγκη. ανα,ητ/;σ·.; τή; απαραίτητου προστα
σία;, τοϋτο δέ αποτελεί ένα έπί πλέον λόγον 
ο·.κ τον οποίον αι γυναίκες φαίνονται ασθενέ
στερα", άφ' ο,τι εινε πράγματι. 

« ΊΙ μεγαλειτέρα παρά τη γυναικί σαγήνη, 
γράφει ό Βαλζάκ εί; τήν « Άναζήτησιν τοϋ Α
πολύτου» έγκειται έν τή άδιαλείπτω έκκλήσει 
πρό; τήν άνδρικήν γενναιότητα, έν τή κεχαρι-
τωμένη εκδηλώσει τή; αδυναμία; δι' ή; δια-
θρύπτει τήν ύπεροχήν τοϋ άνδρό; καί αφυπνίζει 
έν αύτη τά γενναιότατα τών αισθημάτων». 

6) Ή αυθυποβολή και τό σμικρόν τή; κρί
σεως. Αί γυναίκες κατέχουσι τόν ύπκτον βαθμόν 
τής υποβολή; καί αυθυποβολή;, τόσω δταν πεί-
θουσι τού; άλλου; εί; ένέργειαν, δσω καί όταν 
ένεργοϋσιν αί ί'διαι. Αποδέχονται εύκόλω; ώ: 
πραγματικόν καί τετελεσμένον, δ,τι άπλώ; δια
δίδεται ή καί ακόμη δ,τι φαντάζονται καί δη-
μιουργοϋσιν έν νώ. 

Κατ' άκολουθίαν ή/.ιστα έπακριβώ; αισθά
νονται καί αντιλαμβάνονται όλιγώτερο/ εντό
νως τήν άλήθειαν, δύνανται δέχ<ορί; δυσχέρειαν 
νά μακρυνθώσιν αυτή;. Πα; προσεκτικό; παρα
τηρητή; συχνάκι; θά έβεβαιώθ η ότι όσάκι; έ-
χάλκευσαν μίαν συκοφαντία-/ εί; βάρο; άλλου 
προσώπου τοϋ ίδικοϋ των φύλου. έ/. τή; αυθυπο
βολή; ταύτη; καί έκ τοϋ σμικρού τή; κρίσεω;, 
καταλήγουν καί αί ί'ίιαι νκ πιστεύσουν τήν 
υπ' κυτών γεννηθεΐσ/.ν συ'.οφαντίκν. 

7 ) . Ήμητρότης τά; αναγκάζει νκ ψεύδων-
τκι. Διότι ώς μητέρε; άνκγκάζοντκι νά μετα
δώσουν τό ψεϋδο; κκτά τήν μόρφωσιν τών ιδίων 
των τέκνων. Είνε δέ ίδιον τών μητέρων νά δη-
μιουργοϋν τά ψεύδ/] δ.ά νά αποτρέψουν τήν 
προσοχή-/ τών παιδιών άπό διάφορα πράγμκτα, 
κκί άφ' έτερου ΐν' άποκρύψωσι ή κ/.ί συμπλη-
ρώσωσι διά τή; φκντκσίκ; τήν ίδίκν των άαά-
θειαν ακόμη δέ κκί ίνα ποδηγετήσωσι τά π α ι -
όίκ είς τόν «δρόμον τοϋ θεοϋ». 

Ά λ λ ' ή κυρίκ Στέϊνελ έχει άλλους λόγου; 
ψευδολογίκ;. Ψεύδετκι διότι είνε κκκοϋργο;, 
κκί οί κακούργοι ψεύδονται άποκλειστικώ; διά 
νάψευσθοϋν, δωρεάν, άνκιτίω;, άνευ λόγου, χω
ρί; κκί οί ί'διοι νά γνωρίζωσι διατί. Ψεύδοντκι 
κκι όταν ακόμη απολέσουν τήν χρήσιν τή; λο
γική;. Ή κυρία Στέϊνελ έψεύσθηκκί έσυκοφάν-
τησε διότι είνε υστερική, κκί ή υστερική υπο
στηρίζει τό ψευδέ; μέ τήν ιδίαν δύναμιν τήν ο
ποίαν μεταχειρίζεται ό έ'ντιμο; άνθρωπο; ΐνα 
λάμψη ή αλήθεια. Ύπό τήν όρμήν τή; νευρώ-
σεως, κατεκτήθη ούτω; ειπείν έξ ολοκλήρου ύπό 
τοϋ ιδίου τη; ψεύδου;, όπερ εμφανίζεται εί; αυ
τήν με περισσοτέραν πειστικότητα καί άπό αύ
τη-/ έτι τήν άλήθειαν. 
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Η Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Ω Ν 
[Φαγητά, ,Γλυκνσματα, Επιδόρπια] 

[Αγκινάρες είς την αχάραν] 
Παίρνομεν αγκινάρες, καί άοοΰ τάς μισοιί/ήσωμεν, 

βγάζομεν τί) έσωτερικόν των καί βάζομεν ολίγο μαϊ-
όανό, άν Οέλομεν μανιτάρια, καί κρομμυοάκια ψιλο
κομμένα, μία χουλιαριά λάδι, άλας, πιπέρι καί τριμ
μένη ραέττα. ΤοποΟετοΰμεν αύτάς είς τήν σχάραν 
διά νά ψηθούν καλά καί τάς προσοέρομεν ζεστάς. 

[Φρικασ'ε] 
Παίρ/ομεν δύο σπάλαις άρνιοϋ, βγάζομεν τά κάκ-

καλα καί τά κόπτομεν εις μικρά τεμάχια. Βάζομεν 
τδ κρέας είς κρύο νερδ έπί μίαν ώραν, κατόπιν το πλε-
νομεν βάζομεν νερδ δσον νά τδ σκεπάση καί τοποΟε-
τοϋμεν τήν κατσαρόλαν εις τήν οωτιά. Ά μ α πάρη 
βράσιν χύνομεν αύτδ τδ νερό καί ουγ/ράνως κόπτομεν 
ψιλά δύο κοομμυδάκια ρίπτομεν κα'ι τδ κρέας καί άνα-
κατώνομεν μέχρις ότου λυώση τό κρομμύδι. 

Τό γυρνοϋμεν μερικές φορές καί κατόπιν ρίπτομεν 
μίχ κουταλιά αλεύρι άνακατώνομεν εκ νεου τδ σκε-
τ.αζ.μ:-/ μέ ζουμί νά βρίση, προσΟέτομεν ε/α δεμάτι 
μυρωδικά διάφορα, πιπέρι σπυρ'ά, αλάτι. Ά μ α βράση 
τδ κρέα; τδ βραζομεν, περνοϋμεν τήν σάλτσα από 
τρυπητό, κτυπούμεν δύο ή τρία αυγά αύγολέμονο μέ 
ζουμί τοϋ ορικασέ. 'Ιϊνώνομεν τό αύγολέμονο μέ τδ 
κρέας κχί το ψήνομεν ολίγο χωρίς νά πάρη βράσ:. 
Ξύ.ομεν ολίγο μοσχοκάρυδο καί σερβίρομεν, βάζομεν 
δε ίνα γύρο ύωμάκια τετραγωνικά τηγανισμένα χαί 
κοκινισμένχ μέ βούτυρο. 

[Έντόοΰια άρνιοϋ κατά τον ελλ. τρόπον 
Παίρνομεν σηκοτάκια καί καρδιαΓς άρνιοϋ κόπτομεν 

αυτά εις οέταις τά ζεματοΰμ-εν καθώς κα'ι πλεμόνια. 
Κόπτομεν έ'νχ κρομμύδι και τδ βάζομεν επάνω εις τήν 
οωτιάν μαζύ μέ ολίγον βούτυρο κα'ι αμα ίδούμεν δτι 
αρχίζει κα'ι ξανΟίζει,ρίπτομεν μέσα τά πλεμόνια κα'ι ταϊς 
καρδιαίς, τά τινάζομεν καλά επάνω εις τήν φωτιάν, ρί
πτομεν άλας καί πιπέρι κα'ι κατόπιν προσΟέτομεν τα 
σηκοτάκια. Ρίπτομεν ακολούθως ολίγο αλεύρι καλό, 
μα'ιδανό, κρασί ολίγο καί τά άοίνομεν νά ψηθούν ανα-
κατώνοντες. Στίβομεν κατόπιν τόν ζωμόν λεμονιού 
χαί τά μεταχειριζόμεΟα. 

[Έκμ'εκ] 
Παίρνομεν μία φραντζόλα τής μπύρας, τήν κόπτο

μεν χαλκάδες. Βάζομεν κάθε οέτα εις τδ γάλα νά 
βραχη καλά. Μετά εχομεν αυγά κτυπημένα ταΐς βρέ-
χομεν έπίσγις ε':ς αυτά καί βάζομεν πολύ βούτυρο ε'.ς 

τδ τηγάνι καί ταίς τηγανίζομεν χαλά. Ά μ α ετοιμα
σθούν ε/ομεν ε'ις άλλο τηγάνι νερό ί'ως 15 δρ. καί 
ζάχαρι 75 δρ. με μυρωδικά δτι Οέλομεν είτε κανέλλα 
είτε βανίλλια ή δτι μας αρέσει χαί ταίς βάζομεν νά 
βράσουν έ'ως δτου δέση ή ζάχαρι. 

Ά μ α ετοιμασθούν τά μεταοέρομεν εις τήν πιατέ-
λαν, τρυποϋμεν κάθε κομμάτι ολίγον χαί τού βάζομεν 
άπό επάνω χρ?μα σαντιγύ ή χαϊμάκι. 

Τά άοίνομεν νά κρυώσουν κα'ι τά σερβίρομεν. 

[Λάχανο ζεματιστό] 

Παίρνομεν ίνα μικρό λάχανο, τό καΟαρίζομεν άοαι-
ροϋντες τά σκληρά πράσινα φύλλα. Τδ ζεμχ-οϋ'μεν επί 
ίνα τέταρτον. Το στρχγγίζομεν τδ άφίνομεν νά χρυώση 
καί τό άνοίγομεν ούλλα ούλλα επάνω εις πανί χωρίς 
νά κοπή. Άφοϋ εϋ,-ωμεν τήν καρδιά τήν άοχιροϋμεν. 
"Εχομεν κιγμά με τόν όποιον τδ παραγεμίζομεν. 

Ό κιγμϊ,ς γίνεται κατά τόν άκόλουΟον τρόπον : 
Κοπανίζομεν κρέας, προσΟέτομεν τήν καρδιά από 

τό λάχανο ψιλοκομμένη, κρομμύδι ψιλοκομμένο χαί 
χαβουρδισμέ.ο, άλας, πιπέρι, ρυζόνι τά άνακατεύομεν 
χαλά. Βάζομεν άπό ολίγο γέμισμα εις τήν μέσην τοϋ 
λάχανου καί τδ σκεπάζομεν με μερικά άπό τά ούλλα. 
Τοϋτο κάμνομεν έι>ς δτου νά γεμίσωμεν ολο τδ λά
χανο καϊ νά γίνη δπως ήτο πρώτα. Τό δένομεν με 
σπάγγο έπειτα κα'ι τδ βάζομεν εις μίαν κατσαρόλαν 
με οέταις λαρδί. Σκεπάζομεν αύτδ μέ ζουμί ή με 
νερό, πάχος καϊ τό σιγοψήνομεν. Ά μ α βράση επί 
μίαν ώραν, τδ στραγγίζομεν και τδ Οέτομεν εις ένα 
πιάτο. Τό περιχύνομε/ μέ αύγολέμονο. Άοαιροΰμεν 
τους σπάγγους καί τδ κόπτομεν. 

[Πίναις με λεαόνι] 

ΚαΟαρίζομεν καλάς ταΐ; πίναις, βγάζομεν τδ μαυ-
ράδι, τδ όποιον έχουν μέσα των, καθώς καί τά νεύρα 
κατόπιν δε τάς πλένομεν καλά κα'ι τάς βάζομεν ε'ις 
μίαν κατσαρόλαν με ολίγο λάδι, ζωμόν λεμονιού πι
πέρι, <αί ολίγον τριμμένον ψωμί. 

[Όκταπόδι στνφάτο] 

Παίρνομεν μερικά κρομμυοάκια δσα Οέλομεν, και 
άοού τά καΟαρίζομεν τά τηγανίζομεν καλά. Καβουρ-
δίζοαεν τδ δκταπόδι τδ βάζομεν καί αύτδ ε'ις τήν κα
τσαρόλαν μέ ολίγον σκόρδο, δάφνη, δενδρολιβανο, 
κρασί ίνα ποτηράκι, ξύδι, πιπέρι καϊ τδ άπαιτούμενον 
νερό. Άοίνομεν αύνά νά βράσουν κα'ι τά προσοέρομεν. 
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01 ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Τ Η Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Η ! 
«ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ» (IIα-

ρ ί σ ι ο ι).—Ύπό τόν χίτλον αυτόν, ό Λουδοβίκος 
Βερτρών ποιείται μακράν μνείαν τοϋ έργου τών Νεό
τουρκων και λέγει, δτι αρκετά έδρασαν κατά τούς τε-
τελευταίους χρόνους διά ν' άναγνωρισθή ή πρακτική 
αξία αύιών. Τό ελάττωμα τών Εύρωπαίοιν, κατά τόν 
άρθρογράφον ύπήρξεν δτι παρεγνώρισαν μέχρι τοϋδε 
αυτούς διότι ήσαν τυφλωμένοι άπό τάς προλήψεις 
έπί της ανεπανόρθωτου στασιμότητος τοϋ Ισλάμ καί 
επίσης ένεκα τής μανίας νά βλέπουν τήν Άνατολήν 
μόνον ώς πανόραμα καί ώς ήΟογραφίαν γραφικήν. 

«Πράγματι όμως, γράφει, οί 'Λνατολϊται μας έδω
καν καλόν μάθημα συνέσεως καί δράσεως. Κατώρ-
Οωσαν νά συμφωνήσουν Ιν' ανατρέψουν τόν Χαμητι-
κόν δεσποτισμόν. Παρά τήν άπόστασιν τήν χωριζου-
σαν τούς ιθύνοντας τό κίνημα καί τήν λαϊκήν μάζαν, 
ευρέθη ό μέγας δεσμός ό ένώσας αυτούς, καί οΰτος 
είνε ό θρησκευτικός τοϋ όποίιυ τήν στασιμότητα έ-
καχηγοροϋμεν. Ή προσπάθεια τών Νεότουρκων, καί 
ή έν τινι μέτρφ κατωτέρα προσπάθεια τών Νεοαιγυ-
πιίων πρέπει νά προκαλέσουν σοβαρώς τήν προσοχήν 
τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου. 

Ο Ι Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Ι 

«ΕΘΝΙΚΗ ΛΡΑΣΙΣ» (Π α ο ί η ι ο ι ) . — Υπάρχει 
ζήτημα υπαλλήλων, ού μόνον έν Γαλλία, άλλά καί 
έν Γερμανία καί Αυστρία καί γενικώτερον εις πάντα 
τά ευρωπαϊκά κράτη. 'Λλλά, γράφει, ό κ. Στέγ, τό 
πρόβλημα εϋκολώτερον τίθεται παρά λιειαι . 

Έν πάση περιπτώσει άπαραίτητον είνε νά δοθή 
είς τους υπαλλήλους μία όρισιική κατάστασις, ώς εί
δος χάρτου υποσχετικοί1, εξαρτωμένου ουχί έκ κανο
νισμών ευκόλως γινομένων άλλά καί ευκόλως ακυρου
μένων, άλλ' έξ ενός νόμου. Πρέπει νά παύση αυτή 
ή αστάθεια καί τό άνακόλουΟον δπερ προκύπτει έκ 
τής έπισυνάψεως είς δημοκρατικήν ττολιτείαν διοικη
τικής μηχανής έχούσης μοναρχικήν τήν προέλευσιν 

--χ.-χ(β>'Χ^ν 
«ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ» (Πα

ρ ί α ι ο ι). —Σχετικώς πρύς τήν σύμβασιν τήν οποίαν 
πρόκειται νά κάμη ή Γαλλική Κυβέρνησις μέ τάς θα

λάσσιας ΔιαπορΟμεύσεις, ό Δ. Μπελλέ εξετάζει έάν τό 
Κράτος δύναται νά μεταβληθώ είς έπιχειρηματίαν. 
Συγκρίνει δέ διαφόρους προσπάθειας αΐιινες έγέ-
νοντο ώς πρός τό ζήτημα τοϋτο ύπό τοϋ Γαλλικοϋ 
Κράτους καί συμπεραίνιι δτι τό Κράτος δέν επιτρέ
πεται νά μεταβάλλεται είς έπιχειρηματίαν, καί άν α 
κόμη ή έπιχείρησις ευρίσκεται ύπό τάς άρίστας τών 
συνθηκών. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ 

«ΑΝΤΛΠΟΚΡΙΤΗΣ·) (Π α ρ ί σι ο ι ) . — Ό Ερ
ρίκος Ζολό εξετάζει τήν Έλβετ'αν άπό κοινωνικής 
απόψεως. "Ο "Ελβετικός πληθυσμός ηΰξησε άπό τοϋ 
1885 μέχρι τοϋ 1905 κατά 20 ο]ο. "Αλλ" ή αναλογία 
τών γεννήσεων, ήλατκίίΟη σχετικώς πρός τήν προη-
γουμένην περίοδον, διότι οί γάμοι ηύξησαν κατά 
30ο)ο. Ή άνάπτυξις καί έπέκτασι; τής πρωτοβαθ
μίου εκπαιδεύσεως είνε σημαντική] καί πολύ υπερτε
ρεί τά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, άλλ' ό αλκοολισμός 
καί ή έγκληματικύτης καταπληκτικώς αυξάνονται. Έξ 
ολων τούτων προκύπτει συγκεχυμένη κατάστασις 
πραγμάτων, κράμα πολυσύνθετον αλληλοσυγκρουό
μενων κοινωνικών ρευμάτων τά όποια απομακρύνουν 
τήν χώραν άπό τήν σχετικώς ιδεώδη Έλβετικήν Συμ-. 
πολιτείαν τοΰ παρελθόντος. 

-•χ^ν®-χ.-Χ 

Η Φ Α Σ Ο Δ Α 

«ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ» (Πα
ρ ί σ ι ο ι). — Ό Γαβριήλ 'Αννοτώ συνοψίζει τήν με-
λέιην του έπί τοϋ παλαιοΰ επεισοδίου τής Φασόδας 
τό οποίον έθεσε πρός στιγμήν άντιμέεωπον τήν Άγ-
γλίαν καί τήν Γαλλίαν ετοίμου;, ν' άρπαχΟώσιν. Ή 
αποστολή τοϋ Μαρσάν, δέν έσχε τ' αποτελέσματα τά 
όποια άνεμένοντο. Ή «μεγάλη αφρικανική διαπραγμά
τευση» μεταξύ Γαλλίας καί Αγγλίας άποιόμω; πε-
ριεπλάκη κατά τό ιέλος. Μ >λαταΰτα ή διπλωματική 
καί αποικιακή προσπάθεια δέν ύπήρξεν ανωφελής. 
Παντοϋ ό αγγλικός «Ιμπεριαλισμός» ήναγκάσθη ν" 
άναμεχρηθή μέ τήν Γαλλίαν : Είς τήν Μαδαγασκά-
ρην, είς τό Σιάμ, τό Μεκόγκ, τήν Τύνιδα, (ήν Δυτι-
κήν Άφρικήν, τόν Νίγκρα, τόν Τσάδ. Καί αϊ διαφο-
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ραί αΰιαι έλύΟησαν επωφελώς διά τήν Γαλλίαν. "Ο 
οον άφορι) είς τό ζήτημα τής Αιγύπτου, τοΰτο ά-
πεσπάσΟη. Εινε αληθές δτι αϊ σχέσεις τών δύο επι
κρατειών έσαλεύΟησαν θλιβερά γεγονότα έξετυλί-
χθησαν έξ ύπαιτιότηυος αμφοτέρων τών μερών καί 
αξιοθρήνητου βιαιότητος. 'Λλλά τό έπεισόδιον αυτό 
καθ' αυτό, δυσαναλόγως μεγαλοποιηΟέν κατ' εκεί
νους τούς χρόνους, ύτήρξεν αληθώς αρκετά έπίπλα-
στον ώστε δέν άφήκεν είς τήν ψυχήν τών δύο λαών 
καμμίαλ δηλητηριώδη έπίδρασιν. 

.-χ -Χ^^Χ-'Χ 

ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ 

ΕΑ8Τ ΑΝϋ \νΈ8Τ ( Β ο μ β ά η ) . Διά νά έννοήση 
τις τήν φιλοσοφίαν ενός άνί)ρώπου πρέπει νά εξέ
ταση τάς ιδέας του έπί τής εργασίας, έπί τοϋ φύλου 
έπί τής Βίβλου καί τής Τέχνης γράφει ή Αικατερίνη 
Κόλλινς είς τό άρθρον τη; «Τρεις νέοι προφήται». 
Δι' αυτών ή αρθρογράφος υπονοεί τόν Νορδάου, τόν 
Τολστόη καί τόν Έδουάρδον Καρπάνιερ. Οί τρεις 
ούτοι άνδρες είνε διάπυροι ζηλωταί καί πρόμαχοι 
τής δικαιοσύνης, διαφέρουν όμως καταπληκτικώς είς 
τήν άντίληψ!ν των ταύτην. Διά τόν Νορδάου ή ερ
γασία είνε κακόν τό όποιον πρέπει νά περιορισΟΓ) 
έν τφ όρίω τοϋ δυνατού. Καθ' όν χρόνον δμως ζητεί 
χάριν τής άνθρωπόιητος τό μέσον διά τοϋ όποιου 
δέν θά εργάζεται, ζηιεϊ έν τούτοις καί έξέχουσαν 
θέσιν διά τους ισχυρούς καί τούς ανεπτυγμένους. 
ΊΙ γυνϊ) δι' αύιόν είνε πράγμα κατωτέρας υφής καί 
δυναμένη νά καταλεχΟή είς τήν κατηγορίαν τών παι
διών. "Οσον άφορζί είς τήν τέχνην, ό Νορδάου προ
λέγει δτι έν τφ μέλλοντι θά καχανχήση «παιχνίδιον» 
διά τάς γυναίκας καί τά παιδία. 

Ό Τολστόι τουναντίον είνε θιασώτη; ένθερμος 
τής χειροτεχνίας οιαδήποτε καί άν είνε αϋτη. Κατη
γορεί τήν γυναίκα ώ; έτικίνδυνον ΰ.ταρξιν, θά ήθελε 
δέ δπως ή Τέχνη έπιστρέψη είς τήν θρησκείαν καί 
είς τό ταπεινόν έπίπεδον καί τών άπλουσιέρων ακόμη 
πνευμάτων. 

Εντελώς διάφορος εινε ή φιλοσοφία τοϋ Καρπάν-
τερ. Δι' αύιόν ή εργασία είνε ή φυσική ενέργεια ήιις 
εξευγενίζει τόν άνδρα. ΊΙ γυνή είνε μία άπό τάς δό
ξας τής ζωής καί ή τέχνη τό κατ' εξοχήν μέσον διά 
τοϋ οποίου ό άνθρωπος εξωτερικεύει τά αισθήματα 
του κ-ιί τήν πεϊραν αύτοϋ.ΊΙ φιλοσοφία τοΰ Καρπάν-
τερ είνε ουσιαστικώς εποικοδομητική.Ζητεί τήν πλήρη 
έπέκτασιν πάσης δράσεως καί τήν έφαρμογήν πασών 
τών ανθρωπίνων ίδιοτήιων καί δυνάμεων καθ' δν 
χρόνον ή εφαρμογή τών θεωριών τοϋ Τολστόη ήθε-
λεν είσθαι ή εντελής στασιμότης, τής φιλοσοφίας 
τοϋ Νορδάου μελλούσης νά έπαναφέρη τήν καθ' αυ
τήν ζωικήν ύλισιικόιητα. 

Μολαταΰτα οί τρεις ούτοι σκεπτικισταί υ'ίιινες δια-
φέροισιν έπί τοσούιφ, συμφωνοϋσιν ΐνα ευρωσι δια 

τήν κοινωνικήν νόσον δτι τό μόνον φάρμακον έγκει
ται έν τή έπανόδφ πρύς τήν λαχρείαν της γης πρός 
τήν έργασίαν χής χειρός. "Έκαστος υπεραμύνεται χής 
αρχής ταύτης συμφώνως πρός τάς ιδιαιτέρας αύτοΰ 
βλέψεις καί παρατηρήσεις. 

Ό Νορδάου διαβλέπει δτι τήν πραγματοποίησιν 
χής αρχής του μόνον χό Κράτος δύναται ν' άναλάβη. 
Ό Τολστόι) αναγνωρίζει δτι ή αγροτική εργασία είνε 
καθήκον θρησκευττικόν. Ό Καρπάνιερ αναμένει τήν 
σωστικήν μεταβολήν άπό την άτομικήν συνείδησιν. 

Ή Αικατερίνη Κόλλινς έν τφ μακρφ άρθρφ της 
αναλύει μετά πολλής λεπτότητος παρατηρητικωτάιης 
τάς βλέψεις τών φιλοσόφων τούτων, καί κατορθώνει 
μετά πολλής τέχνης νά φώτιση δι' άπλετου φωτός 
όσα νομίζει δτι αφήνουν κενά ό Νορδάου καί ό Τολ
στόη, ώ; καί τάς βλέψεις τάς πολυδαιδάλους τοΰ Καρ-
πά/χερ. 

--χ -̂χ®-χ,-χ 
Ο Ρ Ο Υ Ζ Β Ε Λ Τ 

ΚΟΠΟ! (Ν 'ΤόρκηΙ . Ό Ε. Λίχσφαλδ Ούΐστ 
παραθέτει τόν άπολογισ,ιόν τής διοικήσεως τοϋ Προ
έδρου Ρούζβελτ. ΊΙ ενέργεια τοϋ τέως Προέδρου τής 
Συμπολιτείας ύπήρξεν ομολογουμένως μεγίστη. Μέχρι 
χή; ημέρας καθ' ήν υπέδειξε τόν διάδοχόν του, επε
νέβη διαρκώ; είς τάς συζητήσεις τοϋ Κογκρέσσου είτε 
διά τόν κανονισμόν τοϋ σιδηροδρόμου είτε δ.ά τήν 
έπαύξησιν τών ναυτικών δυνάμεων, διά τήν 'ίδρυσιν 
ύπουργυίου τού Εμπορίου καί τής Εργασίας διά τόν 
αγώνα κατά τών Συνδικάτων, διά χούς φόρους έπί 
χών κληρονομιών καί χών εισοδημάτων, χά ταχυδρο
μικά τέλη, τούς εργατικούς νόμους, τόν ίσθμόν τοϋ 
Παναμά καί τάς εύίηνάς κατοικίας. Είνε αδύνατον 
νά αριθμηθούν άπαντα τά μεγάλα θέμαια με τά ό
ποια ήσχολήθη ό δαιμόνιος Πρόεδρος. Ευτυχώς ύπ
ήρξεν υγιής κυί αντεπεξήλθε κατά τών χρομακιικών 
κόπων είς οΰς ύπεβάλλεχο κατ' ανάγκην. 

Χ.'Χ'-φχΧΧ' 

ΙΤΑΛΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΙ 

«ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ» (Ν. "Υ
ό ρ κ η I. Ό κ. Βέϋλ δημοσιεύει άπαισιοδοξόχατον άρ
θρον περί τής είς Άμερικήν μεταναστεύσεως τών Ι 
ταλών. ΊΙ μετανάστευσις αποτελεί κίνδυνον διά τήν 
έρημουμένην χώραν. Διότι φεύγουν άπ' αΰιής οί νέοι 
οί ακμαίοι οί εργατικοί, οί χρήσιμοι, αφήνοντες είς 
τήν χώραν τάς γυναίκας, τούς γέροντας καί τά παι
δία. Δι' αυτό έν Ιταλία ή γεωργία ευρίσκεται έν πα
ρακμή καί τά χωρία έρημοϋνται. 'Π είς Βόρειον Ά 
μερικήν ιταλική μετανάστευσις είνε σχετικώς μικρά, 
διότι οί Ιταλοί ευρίσκονται μέσω λαοΰ ξένου τά ήθη 
τήν γλώσσαν καί χό φρόνημα. Άλλ' έν Αργεντινή 
χό 1|δ χοΰ πληθυσμού είνε Ιταλοί. Ί Ι Δημοκρατία 
ονδιη αικρόν ακόμη καί θά μεταβληθή είς Ίταλικήν 
άποικίαν. 
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ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Δέν συμπονεϊ κανείς ευκόλως τά δεινά τά όποια 
δέν ύπέφερεν. 

(Α. Κάρρ) 

— Οί περισσότεροι τών αναγνωστών προτιμώσι 
νά διασκεδάζουν παρά νά έκ.ταιδεύωνται. 

(Βολταίρος) 

— ΟΊ λέγοντες καλόν διά τάς γυναίκας δέν τάς 
γνωρίζουν επαρκώς, οί δέ δικαιολογοϋνιες αϋτάς δέν 
τάς γνωρίζουν παντάπασιν. 

(Β. Κωνστάν) 

— ΊΙ δυστυχία ούδένα διδάσκει" ή επάνοδος τών 
αυτών περιστάσεων επαναφέρει τάς αύ-άς πλάνας και 
τά αϋιά παραπιώματα. 

(Ν'-οιέ) 

— Ήργασία εινε εΰκργεσία. Καταβάλλομεν δι' αυ
τήν αγώνας κα'ι κόπους, μας αποδίδει δέ δύναμιν και 
χαράν, 

(Βαλζάκ) 

— ΊΙ άγαΟόιη; είνε πλοι'ισιον στόλισμα, τό όποι
ον δέν στοιχίζει κα'ι μάς αποδίδει πολλά. 

(Μοντεσκίέ) 

— Ύπι'ιρχουσιν αισθήματα ένδυναμούμενα διά τοϋ 
χωρισμοί1. 

(ΧριιτιανΌ;) 

— ΊΙ επιστήμη είνε ή γνωριμία τής αληθείας 
διά τής λογιχήν. 

('Λλώ 

— ΑΊ αναμνήσεις είνε ή εύιυχία τών γρρόνιων. 
(Ρ.ερανζέν.ς) 

— Ψευδής έπαινος είνε μυσιικί) μομφή. 
(Κορνήλιος) 

— ΊΙ πολυτέλιια είνε συχνάκις εχθρός τής κα
λαισθησίας. 

(Π. Λανέ) 
— Ύπάρχουσι χί? ιοι τρόποι κατά τούς οποίους 

δύναται τις νά ιίνε κακός πολίτης χωρίς νά Οίγυ ού
δένα νόμον. 

(Κα Στάελ) 
— Τά ήθη είνε αποτελέσματα πάντοτε και συνέ· 

πειαι τών νόμων, όπως οί νόμοι καθίστανται συ\έ-
πειαι τών ηθών. 

(Βονά/,ο) 
— Τό μέλλον ευρίσκεται είς τάς χείρας τών δη-

μοδιδασκάλων. 
(Β. Ούγγώ) 

— ΊΙ πρόοδος είνε ό γενικός νόμος τής φύσεως. 

(ΙΙελλετάν) 

[Τό γυαλί τής λάμπας] 

Μή βρέχετε ποτέ τά γυαλιά τής λάμπας, διότι 
αϋξάνειε τό εύ^ρανατον αυτών. Πρός καθαρι-
σμόν αυτών άρκεϊ νά τά κρατήαητε πολύ ολί
γον, έπί εν λ.επτόν, υπεράνω τοΰ άι/ιοΰ, τό ό
ποιον αναδίδει χύτρα περιέχουσα νδωρ ή φα
γητά βράζοντα, Ευθύς άμέοως με 'έν σιεγνόν 
πανί καθαρίζετε και σκουπίζετε ιό γυαλί. 

(Παραγωγή σέλτς) 

Πολλοί μέ Ιρωτοΰν ποία είνε ή μέθοδος ι (/; 
κατασκευής ύδατος αελ.τς, διόιι συνήθως τά :·< >-
λ,ούμενα παράγονται άπό ϋδωρ ήκιστα ύγιευ υν . 
Ιδού λοιπόν ή κατασκευή. 

Λαμβάνομεν χωριστά 17 γραμμάοι ι ταρτα-
ρικού οξέος εις κό ιν καϊ 20 γραμμάρια διαν-
θρακικής σόδιις, και χωρίζυμεν έπειτα εκαστον 
αύιών εί,· δέκα διάφορα πακέτα. Εις τάς συνή
θεις φιάλας τοΰ σέΐτς κεχωρισμένας είς δύο 
σφαίρας διαφόρων διαστάσειον ρίπτομεν πρώ
τον εν πακέιον τορταρικοΰ οξέος και εν σόδας 
είς τήν άναηέραν οφαϊραν τής φιάλης ή οποία 
είνε ή μικρότερα, προσέχοντες δπως μή έκφύγη 
προς τήν μεγαλειιέριν και κατωιέραν οφαϊ
ραν τή; φιάλ.ης, είς τήν όπςίαν κατόπιν ρίπτο
μεν νδωρ μέχρι τών 2)3 τοΰ ύψους αυτής. "Ε
πειτα άφοϋ πωματίσωμεν καλώς τήν φιάλην 
τήν κλίνομεν ολίγον ώστε ολίγον νδωρ νά δι-
έλθη είς τήν άίλην οφαϊραν οίον υπάρχει ή ρι-
φθεϊσα κόνις διά νά παοαχβή ούτω ή βράσις. 
Άφίνομεν τήν φιάλην ούτω έπί 24 ώρας καί 
κατόπιν τήν μειαχειριζόμεθα. 

(Άφοδευιήρια) 

Τά αφοδευτήρια τών οί-ίΐών, και λόγω σφαλ
μάτων κατασκευής και λόγω αμελείας τών νπι-
ρετών ή υπηρετριών, άναδίδονοι μάλιστα κατά 
τό θέρος, δυσάρεστους όαμάς Πρός άιογυγήν 
τών δυαωδιών τούτων πρέπει νά πλύνεται ή λε
κάνη τοΰ άφοδευιηρίου καθ' έκάσ ην διά τής 
εξής απολυμαντικής διαλύσεως : 50 γραμμάρια 
ϋειίκοΰ χαλκού ή θειικού σιδήρου εντός μιας λί
τρας ύδατος. ΊΙ διάλνσις αύτη, χρησι μοποιου-
μέιη διά πολλάς λάτρας ύδατος, δέν άπολνμαίνη 
μόνον την λ.εκάνην, άλλ.ά φθάνονσα μέχρι τής 
βόθρου απορροφά τό ϋειϊκόν οξύ, τό όποιον 
είνε ή κυριωιέρα αιτία τής άναδιδομένης δυσω-
δίας. 

Ο ΤΕΧΝΙΤΗΣ 
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