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Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .

Ειδοποιείται το Κοινόν, δτι το Παρθεναγωγεΐον 
τοΰ ίατροΰ Δ.ρο; Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου, κεί
μενον είς τά τείχη παρά τήν Εκκλησίαν τή ; Τ. Θ. 
Υπαπαντής, θέλει είσθαι ανοικτήν εί; παραδοχήν 
κορασίων, κατά τόνδημοσιευθέντα Κανονισμόν, άπό 
τή ; πρώτη; τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου ε. ν. ή δέ 
καταγραφή τών ύποτρόφων καί τών διδασκόμενων, 
άρχβται άπό τή ; 1 ο .η ; Αΰγούστου τήν 1 0.ην ωραν 
π. μ.  μέχρι τή ; 1 6 !ης' μ·

ϋ  Οέλίον v i λάβη περί τούτου πληροφορία;, δύ- 
νϊτά'. νά διευΟυνΟή πρό; τόν ρηθέντα Δ.ρα Ζαβι- 
τζιά.νον ε ί; τήν οικίαν του.

-τ-  Εί; τό Ιτεοον ήμισφαίριον δλονέν ανακαλύ
π το ντα ι χρυσοΰχα στρώματα, καί ή Αμερική <ϋπο~ 
δεικνύεται αληθής γή τή ; Επαγγελίας. Πλούσια 
χρυσοΰ μεταλεϊα είχον εύρεθή έσχάτως είς τό Γειας 
τώ ν Ηνωμένων Πολιτειών, καί ήδη πλήθος άπειρον 
ανθρώπων συρρέει είς αύτά. Α ί εφημερίδες άναγ- 

•γέλλουσιν δτι καί ε ί; τό Περοΰ άνεκαλύφΟη άφθο
ν ο ;  χρυσός"

—  Ι ία τ ’ άκριβεΐ; απολογισμούς γενομένους έσχά- 
-τως έπιμελεία τοΰ τμηματάρχου τής Πολιτικής 
-Οικονομίας τοϋ παρά τώ ύπουργείω τών Εσωτερι
κών, έν τή  Στερεά Ελλάδι, τή Πελοπον/,σω καί 
τα ίς νήσοις τής Ελλάοο; ύπάρχουσιν 6 , 1 40 έμπο
ρο'., ών πλεΐστοι διατηρούσα εμπορικά; σχέσεις 
πρός όλα τά μέρη τοΰ αρχαίου κόσμου καί πρός τινα  
τοΰ νέου, 2 9 , 6 00  ναΰτα ι, έζαιρουμένων τ ώ ν ν α υ ι  
τώ ν τοΰ βασιλικού στόλου, 2 2 , 5 2 1  βιομήχανοι,
1 0 , 3 6 0  τεχνΐτα ι, 2 2 2 , 9 84  κ τημ ατία ι μικροί 
κα ί μεγάλοι καί γεωργοί, 2 6 0  Ιατροί ών οί πλεΐ- 
στ&ι έτελείωσαν τάς σπουδάςτων έν Ευρώπη,' 2 0 6  
δικηγόροι, 6 26  καθηγηταί καί διδάσκαλο'·, 3 6 , 
Ν72 μαΟηταί καί ί ,  3 39  μαθήτρια'..

Π Ελλά; έχει ήδη ύπερ τά 9 0 0  χωρία, δ ια ι
ρούμενα εις 2 6 6  δήμου;, 42 επαρχίας καί νομούς. 
Εκτός δε τών δημοσίων καταστημάτων, σχολείων 
»>τ,λ. έκκλησιών, τελωνείων, ύγειονρμείων, κ.-ρ.λ. 
ΰπάρχουσιν Οπέο τάς 2 0 0 , 000  διαφόρων οικοδο
μών (bailm ents).

Δικαστήρια άοιθμοΰνται 12 · τό ακυρωτικόν δ ι
καστήριο* ή 6 Αρειο; Πάγος, δύο έφετεΐα και δέκα 
πρωτοδικεία. Είς έκαστον δε σημαντικόν δήμον 
υπάρχει εί; είρηνοδίκης.

Π δημοσία έκπαίδευσις διαιρείται εί: τέσσαρα; 
τά;ί'.ς, 1 .ον είς τήν προκαταρκτικήν, περιλαμβά- 
\0‘j 0av τά δημοτικά σχολεία’ 2 .ον εί; τά Ελληνικά 
σχολεία, άντιστοιχοΰντα προ; τά έν Γαλλία γ υ 
μνάσια τή ; δεύτερα; τάζεω ;. 3 .ον εί; τά  γυμ νά 
σια, καί τελο; τό Πανεπιστήμιον, τό ίδρυθέν διά 
τώ ν γενναιόδωρ ων των άπανταχοΰ ομογενών. Τό 
Πανεπιστήμιον τοΰτο συνεστήθη καθ δμοίωσιν τών 
γερμανικών. Δημοτικά σχολεία ύπάρχουσιν άρρέ*ων 
μέν 2 7 9 ,  κορασίων δε 36· ήγουν πα ; δήμος έχει 
εν σχυλεΐον κα! τινες δύο. Εκπαιδεύονται δε εί: τά

[σχολεία ταΰτα  δωρεάν 3 3 , 441 μαΟηταί. 0  αριθ
μός τών Ελληνικών σχολείίον άναβαίνει είς 7 2 , ών 
-5 διατηρούνται ΰπό τών δήμων, τά δέ λοιπά συ- 
νεστήθησαν καί διατηροΰνται ύπό τής Κυβερνήσεως, 
Εκαστον τών εκπαιδευτηρίων τούτων, έν οίς διδά
σκονται 5 , 7 5 0  μαΟηταί, έχει 4 διδασκάλους. Γυ
μνάσια δέ Οπάρχουσιν έπτά , συστηθεντα ύπό τής 
Κυβερνήσεως, 2 έν Α θήνας, και άνά έν έν Τριπό- 
λει, Ναυπλία, Πάτραις, Λ αμία, καί Σύρω’ πρός 
δέ, τέσσαρα ιδ ιω τικά ήμ ιγυμνάσια, 2 έν ΑΟήναι; 
καί 2 έν Σύρο». Εϊ; τά  γυμνάσια ταΰτα  φοιτώσι 
1 , 9 5 0  μάΦηταί, καί έκαστον αύτών έχει έπτά  
διδασκάλους. Είς τό Πανεπιστήμιον, συντηρούμε- 
νον ύπό τής Κυβερνήσεως, διδάσκουσι 40  καί έπέ- 
κεινα καθηγηταί τήν θεολογίαν, τά  νομικά, τήν 
ιατρικήν, τήν φιλοσοφίαν, τ ά ; μαθηματικά; καί 
φυσικάς έπιστήμας, τήν ιστορίαν, κ .τ.λ . φοιτώσι 
δέ είς αύτό ύπέρ τούς 4 0 0  μαθητάς, οίτινες συρ- 
ρέουσιν άφ’ δλ.α τά  μέρη τοΰ βασιλείου καί έξωθεν.

Εκτος τών σχολείων τούτων, ΰπάρχουσι προσέτι 
καί άλλα , οιον ή έν Πειραιεΐ Στρατιοιτική Σχολή 
τών Εύελπίδων, περιέχουσα ύπέρ τούς 70  μαθητάς 
διδασκομένους ύπό 20  καθηγητών. Η Σχολή αυτη 
παρέχει κατ έτος είς τόν στρατόν πεπαιδευμένους 
άξιω ματικού;- π«ρ’ αύτήν δέ είναι τό Διδασκαλείο*, 
δποο έκπαιδεύονται οί δημοδιδάσκαλοι, ή Ριζάρε ος 
Θεολογική Σχολή, ίδρυΟεΐσα καί συντηρουμένη έκ 
τοΰ κληροδοτήματος τοΰ αειμνήστου Ριζάρη, ή 
Σχολή τή ; Φιλεκπαιδευτική; Εταιρεία; πρό; έκπαί- 
δευσιν κορασίων καί ίδ ίω ; διδασκαλισσών, δ ιατη- 
ρουμένη ύπό τών φιλομούσων καί φιλογενών, τό 
Πολυτεχνεΐον καί το Γεωργικόν έν Τίρυνθι σχολεΤον.

—  Αυθεντική έκΟεσι; διαλαμβάνει οτι κατά τό 
παρελθόν έτο; 1 8 5 2  τό έςωτερ.ικόν καί έσωτερικόν 
έμπόριον τή ; Α γγλ ία ; μετεχειρίσθη 1 7 ,8 1 9  πλοία 
καί άτμόπλοα, χωρητικότητο; 3 , 3 8 0 , 8 84  τόνων. 
0  αριθμό; τών πληρωμάτων αύτών, συμπεριλαμ
βανομένων τών πλοιάρχων, αξιω ματικώ ν, κ .τ.λ . 
συνεποσοΰτο είς 1 7 7 ,  9 8 2  ανθρώπους.

—  0  κ ο μ ή τ η ς  τ ο ΰ  1 8 5 6 . —  είς άρΟρον 
νεωστί δημοσιευΟεν ΰπό τοΰ Κ. Μ παμπινέ, μέλους 
τή; Ακαδημία; τών Επιστημών τή ; Γαλλίας, εύ- 
ϊίσκομεν τά έςή; περί τοΰ κομήτου, οστις κατά 
πάσαν πιθανότητα, μέλλει νά φανή τό έτος 18  56.

0  κομήτη; ούτο; είναι 6 μέγιστος πάντων ών 
ποιοΰσι μνείαν οί εύρωπαΐοι καί οί κινέ,οι ιστορ ι
κοί. Η περίοδός του είναι σχεδόν τριακοσίων έτών. 
όφθη δ κατά τό 1 0 4 ,  κατά τό 6 8 3 , κατά τό 
9 7 5 , κατά τό 1 26  4 καί τελευταΐον κατά τό \ 5 56 ·  
χλλ’ έκτοτε δέν έπανήλθί, καί 'η ΰστέρησις-αυτη  
ηοχισε νά άπασχολή τον κόσμον. Ιίδη ώς έκ τών 
γενομένων παρατηρήσεων, ήρχισαν νά φοβώνται οί 
επιστήμονες, μή τυχόν έχάθη 6 κομήτης ούτο;, 
'.αί αύτός δ σίρ Ιωάννης Ερσχελ είχε περι βάλε·, τό 
τηλεσκόπιόν του μέ πένθιμον σκέπην, άλλά σοφός 
τις ύπολογιστή:, ό Κ. Μπόμ, έβεβαίωσε τον έπι- 
-ττηυονικόν κόσμον οτι δ κομήτης δέν έχάθη, ώς 
έφοβοΰντο, άλλ ’ ή ταχύτη ; αύτοΰ ήλαττώθη.

Α\ησυχών δ Κ. Μπόμ, ώς πάντε; οι άστρονό-
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ΦΪΛΑΜΙΟΪ Ε'· TO SIO S Α'· Ι0ΪΛ10Σ 1833.

ΠΕΡΙ ΖΩΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ.
Κ ύριε Σνντάχτα τοΰ Φοίηχος.

ό τε  κατά πρώτην φοράν μοί έγνωστοποιήθη τό 
παράδοξον φαινόμενον τής δι’ έπιθέσεως τών χει-  
ρών καί δι έπιμόνου καί συγκεντρωμένης προσοχής 
καί θελήσεως τών περιεστώτων καί περικαθεζομέ- 
νων κινήσεως τραπεζών καί άλλων αψύχων α ντι
κειμένων, φαινόμενον, τό δποΐον έν Αμερική, ώς 
λέγουσιν, έν τ?ί τεραστεία έκείνη χώρα τώ ν μεγά
λων έργων, κατά πρώτον άναφανέν διεδόθη έπειτα  
έν άκαρεΐ καί άπειράκις έπανελήφθη είς δλην τήν 
Εύρώπην, καί έν τή  πρωτευούση τής Ελλάδος ύπό 
αμερολήπτων καί νοημόνων άνδοών έπραγματο- 
ποιήθη, καί δι’ άξιοπίστων μαρτύρων έβεβαιώθη 
καί έδημοσιεύθη πρός γνώσιν απάντων, έδίστασα  
καί έγώ νά τό παραδεχθώ καί νά τό πιστεύσω , καί 
τοι, ώς μοί έφαίνετο, ήθικώς άποδεδειγμένον. Καί 
τόσφ μάλλον έδίστασα καί άμφέβαλον, δσον εν
νόησα πάραυτα δτι τό φαινόμενον τοΰτο συνδέεται 
μέ άλλα τής αύτής φύσεως καί ούχ ήττον παράδο
ξα καί απ ίστευτα  γεγονότα, δσα άνήγγειλον οί 
γνωστοί οπαδοί τοΰ Μεσμέρου καί τοΰ Πουϋσεγύ- 
ρου είς τόν έπιστημονικόν κόσμον, τά  όποια διή- 
γειρον άπειρους συζητήσεις καί σοβαράς ένίοτε διε- 
νεςεις μεταξύ τών ιατρών, τών φυσικών καί έν

(Τόμ. L  Φυλλ. Ε.)

γένει τών λογιών, καί τά δποΤα, καίτοι έπανει- 
λημμένως καί προσεκτικώς έξετασθέντα καί πο* 
λυτρόπως βασανισθέντα ύπό τών Ακαδημιών τής 
Ευρώπης, δέν ήξιώθησαν δμως άκόμη τή ; έπισή- 
μου έκείνης άναγνωρίσεως, ήτις  καθιέρωσε διά παν
τός τάς αλλας άνακαλύψει; τών νεωτέρων.

Αλλά σκεφθείς έπειτα κατ έμαυτόν περί τής 
φύσεως τούτων τών γεγονότων, περί τών σχέσεων, 
$ς έχουσι πρός άλλα όμοιου ή άναλόγου χαρακτή
ρας,περί τή ; τύχη ; ολων τών μεγάλων ανακαλύψεων, 
περί τών προσκομμάτων, τά  όποια περεμβάλλουσιν 
είς τήν άμεσον καί γενικήν αύτών άναγνώρισιν ή 
αμάθεια, αί προλήψεις, αί δεισιδαιμονία!, τά  πάθη, 
ή ψευδής φ ιλαυτία  ή φ ιλοτιμ ία  τών έπιστημόνων 
καί τό σκεπτικόν έκεΐνο πνεΰμα, τό όποιον έν ώ 
πρέπει νά συνοδεύτ, πάντοτε τάς παρατηρήσεις τοϋ 
φιλοσόφου, ούχ ήττον δμως καί ό'χι σπανίως είναι 
ό άχώριστος σύντροφος τής κουφότητος κα! τής 
ήμιμαθείας, ένθυμηθείς δλα ταΰτα  καί πόσον είναι 
περιωρισμένη άφ’ ένός καί προοδευτική έν ταυτώ  ή 
άνθροιπίνη έπιστήμη, καί άπειρος, άφ’ έτέρου καί 
Λυστηοιώδης καί παντοδύναμος ή σοφία τοΰ δη
μιουργού, έφθασα, Κύριε συντάκτα, είς τό συμπέ
ρασμα, δτι έάν παράλογος καί αξιοκατάκριτος ήναι 
ή περί τώ ν άνθρωπίνων απόλυτος π ίσ τ ις , ούχ ή ττον  
άναξία τοΰ λογικοΰ οντος είναι ή πεισματώδης καί
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αδικαιολόγητο; α π ισ τία ’ δθεν άναμφιβόλως παρα 
τόν εύκολόπιστον κα! άνευ πολλών βασάνων παραδε- 
χόμενον παν καινόν άκουσμα κα! νέον θαύμα πλέον 
αξιοκατάκριτος κα! άλογος είναι ό έκφωνών κατά  
πάσαν νέαν ιδέαν, κατά παν νέον γεγονός, τοϋτο 
είναι άπίστευτον, διότι είναι αδύνατον, καί είναι 
αδύνατον, διότι αντιβαίνει είς τούς νόμους τής (ρύ
σεως* καθότι δ πρώτος δύναται διά νέων π αρατη
ρήσεων κα! πειραμάτων νά διορθώση τάς ιδέας του 
κα! νά φωτισθή* έν φ  δ δεύτερος είναι αδιόρθωτος, 
άφ ού έκουσίως κλείει τούς δφθαλμούς εϊς τό <ρώς 
τής επιστήμης.

Κ αί τω όντι ουτε οί νόμοι τής φύσεως μας είναι 
όλοι γνωστοί, ούτε τ ίθετα ι, πλήν όλιγ!ς·&ιν περι
πτώσεων, έκ τών προτέρων τό αδύνατον. Εκτός 
τώ ν ίιπερ φύσιν θαυμάτων, τά  όποια αύτός δ 
Θεός ένεργεΐ, είτε αμέσως διά μιας πράξεω; τής 
παντοδυνάμου αύτοΰ βουλής, ε’ίτε έμμέσως διά τών 
εκλεκτών του, και περ! τώ ν δποίων ούδείς γ ίνετα ι 
λόγος ένταϋθα, είναι άναντίρρητον οτι ύπάρχουσι 
πολλά νομισθέντα άλλοτε αδύνατα, τά  όποια κα- 
τήντησαν δχι μόνον π ιστευτά  καί δυνατά έπ! τών 
ήμερών μας, άλλά καί κοινά καί πασίγν&ιστα και 
τετρ ιμμένα. Αδύνατον έφαίνετο νά κ ινήται ή γή  
περι αύτήν καί περί τόν ήλιον, διότι πώς, ελεγον, 
ήθελον μείνει δρθιοι οί έπ’ αύτής περιπατοϋντες, 
πώς ήθελον διαμένει τά  8δατα εις τάς φυσικάς ή 
τεχνητάς δεξαμενά; των καί ομως ή γή κινείτα ι 
καί 71 κίνησις αύτής δχι μόνον θεωρητικώς καί άφη- 
ρημένως, άλλά συγκεκριμένως καί έμπράκτως κα! 
μηχανικώς ήδη άπεδείχθη. Αδύνατον νά καταμέ
τρηση τις  τάς ουρανίου; αποστάσεις, πόσον απέχει 
ο ήλιος άπό τί]ν γήν, ή σελήνη άπό τόν ήλιον, 
οι αστέρες άπ άλλήλων, αδύνατον νά προσδιορίση 
τ ις  τήν έκτασιν, τόν δγκον, τό βάρος τών ύπερμέ- 
τρων έκείνων σωμάτων, νά προί'δη πρό πολλών 
έκατοντάδων ετών τάς έμφανίσεις, τάς περιφοράς, 
τάς άνατολάς αύτών καί τάς δύσεις, καί όμως όλα 
τα ΰ τα  έγιναν, καί τ ινα  έξ αύτών γνωρίζει σήμερον 
καίέννοεί καί αύτός δ μόλις εισερχόμενος είς τό έπι- 
στημονικόν στάδιον νεανίσκος. Αδύνατον ό άτμός 
νά κινή τά  πλοία, καί τό αδύνατον τοϋτο έξεφώ- 
νησεν δ μεγαλοφυέστατος νοϋς τοϋ αίώνος μας, δ 
Ναπολέων, αδύνατον νά ύπερνικήση τις σχεδόν δλο- 
τελώς τήν δύναμιν τών κυμάτων καί τών ανέμων, 
νά διατρέξη είς Sv λεπτόν τρία μ ίλ ια , νά διαδώση 
εϊς £ν λεπτόν δεύτερον μ ίαν εΐδησιν είς δλην τήν 
περιφέρειαν τής γήινης σφαίρας, ν’ άκινητοποιήση 
καί νά έγχαράξη τήν έξίτηλον εικόνα, τήν δποίαν 
διαγράφει έπί τίνος μετάλλου τό φώς, και όμως 
δ άτμός κινεί σήμερον κα! πλοία καί άμάξας καί 
παντοίας μηχανάς, καί τά  ήλεκτρικά τηλέγραφα  
διαδίδουν με τήν ταχ ύτη τα  τής άστραπής τά δ ια 
νοήματα τών ανθρώπων, καί μυρία αντίτυπα  μ&ρ- 
τυροϋσι τήν μονιμότητα τής φωτογραφίας. Κ αι ώ;
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άν δέν έφθανον δλα ταΰτα  νά ταπδινώσωσι τό άγέ- 
ρωχον πνεύμα τής απ ιστίας, νέα μαγνητικά  φα ι
νόμενα σήμερον παρουσιάζονται προσβάλλοντα τά ; 
έπικρατούσας ιδέας, διεγείροντα τόν θαυμασμόν 
τών άσοφων κα! προκαλοϋντα τών σοφών τάς 
έρεύνας.

Ποία είναι ή φύσις τών φαινομένων το ύτω ν ; άν- 
τιβαίνουσιν άρα, ώ ; διϊσχυρίζονται τινες, ε ί; τόν 
όρθόν λόγον καί ε ί; τού; γν6)στούς νόμους τοϋ κό
σμου ; ύπάρχουσιν εϊς τόν κόσμον άλλα παρόμοια ?| 
άνάλογα, ή έξ ίσου θαυμαστά καί κατά πρώτην δψιν 
άδύνατα καί άπ ίστευτα  ; έπιδέχονται κάποιαν επι
στημονικήν έςήγησιν, ή είναι τέλος ές έκείνων τών 
διαθρυλλουμένων μύθων, τούς όποιους έκ τών προ- 
τέρο>ν κηρύττομεν ώς άνυπάρκτους, καί τούς όποιους 
δ φιλόσοφος δέν κρίνει διόλου άξιους τής προσοχής 
του; Καί έννοεϊτε οικοθεν,Κύριε συντάκτα, ότι περ! 
τής πιθανότητος, ή μάλλον περί τής δυνατότητος 
αύτών σκοπεύο> νά σάς ύποβάλω τάς σκέψεις μου, 
καί δχι περί τής πραγματικότητος ή μή αύτών νά 
αμφισβητήσω' δ ιότι, έάν τυχόν ήθελεν άποδειχθή 
οτι τά  φαινόμενα ταΰτα  είναι όλα αδύνατα, καθώς 
άδύνατον είναι δ κύκλος νά ήναι ένταυτώ καί τε 
τράγωνον, καί ή αλήθεια ψεύδος, περιττόν ήθελεν 
είσθαι νά έξετάση τ ι ;  έάν τω όντι ύπάρχωσι. Καθώ; 
άφ’ ετέρου, έάν διά τή ; αύτή ; μεθόδου, διά τής 
όποιας κρίνομεν περί τής άληθείας ή μή παντός ίςο -  
ρικοϋ γεγονότος, τουτέστι διά λογικής καί εμφρο- 
νο; κρ ιτική ;, έβεβαιούμεθα ότι τά φαινόμενα ταϋτα  
π ραγματικώ ; υπήρξαν, ούδέν ήθέλομεν έχει δ ι
καίωμα νά έπιμένωμεν εϊ; τό νά τά πιστεύωμεν άδύ
νατα, άφ’ ού άπεδεικνύοντο π ραγμ ατικά , κ α ί τότε  
μ ά ; άπέμενε μόνον νά έξετάσ&ψ.εν πώ ; ύπάρχουσι 
καί δ ιατί κα! τ ίν ι τρόπω παράγονται καί εξηγούν
τα ι καί εϊς ποιους νόμους όπάγονται. Κ α ί μολονό
τ ι π ιστεύω ε’ιλικρινώς, δ τ ι, άν εγίνετο ή ίστορικοε- 
πιστημονική αυτη άνάκρισις, έστω καί μέ δλην τήν 
αύστηρότητα, ούδείς πεφωτισμένος καί αμερόλη
πτος άνακριτής, ενεκα τοϋ πλήθους καί τής ποιό- 
τητος τών μαρτυριών καί τών μαρτύρων, ήθελε κα
ταδικάσει πάντα  τά  φαινόμενα ταΰτα  ώς δλως π λ α 
στά καί ψευδή καί άνυπόστατα, νομίζω δτι καί ή 
πρώτη έρευνα δέν θέλει φανή δλως άσκοπος καί 
περιττή, κα! θέλει ίσως συντελέσει κατά τ ι εϊς τήν 
έξακρίβωσιν τών ιδεών καί εϊ; τήν άνακάλυψιν τής 
άληθείας.

Διϊσχυρίζονται λοιπόν οί μ αγνη τισ τα ί δτι έντός 
τών νεύρων, τά δποία άπό τόϋ μεγάλου κορμοϋ τοϋ 
έγκεφάλου καί τοΰ ακανθώδους μυελοϋ διακλαδοϋν- 
τα ι έφ’ όλου τοΰ άνθρωπίνου σώματο; καί τό περι- 
τυλίσσουσιν, έντυπόνοντα εί; αύτό διαφόρου; κινή
σει; καί τελοϋντα σημαντικά; διά τήν ζωήν λει
τουργία ;, κυκλοφορεί £ν μαγνητικόν λεγόμενον 
ρευστόν άβαρές, άόρατον, άγνώστου ουσίας, άλλά  
μεγάλης δυνάμεως, τό δποΐον διά τή ; άνθριοπίνη;
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θελήσεως καί διά τινο>ν προσδιορισμένων τρόπων 
καί μεθόδων δύναται νά έζέλθη άπό £ν σώμα καί 
νά μετοχετευθή είς άλλο τροπολογούν διαφόρους τήν 
κατάστασιν του, καί έπιφέρον είς αύτό θαυμάσια  
αποτελέσματα. Καί κατά πρώτον μέν δ ουτω μ α 
γνητιζόμενος αποβάλλει δλίγον κατ’ ολίγον πασαν 
συναίσθησιν εαυτού, καί τέλος άποναρκοϋται μετα- 
πίπτων είς ύπνον βαθύν και εϊς κατάστασιν δμοιά- 
ζουσαν έκείνην τήν δποίαν καλώς γνωρίζουσιν οί 
Ιατροί, χατάΜ]\[ην αύτήν όνομάσαντες. Ταύτην δέ 
τήν κατάστασιν δύναται κατ άρέσκειαν νά μετριά- 
ση, ν’ αύξηση, νά παρατείνη, νά διακόψη ή νά παύση 
ό μαγνητίζω ν δι’ άντιστρόφων μέσων τών δσα με- 
τεχειρίσθη διά νά τήν προκαλέση. Κ α τ’ αύτήν δέ 
παρουσιάζονται φαινόμενα τωόντι άξιοθαύμαστα' 
διότι δ πάσχων άπομονούμενος παντός έκ τών περί 
αύτόν αντικειμένων καί μέ μόνον τόν μαγνητιστήν  
ί) δ ι’ αύτοΰ μόνου συγκοινωνών πρός τόν έπίλοιπον 
κόσμον,άπολαμβάνει ΰπέρμετρον νοητικήν δύναμιν, 
καί ένεργεϊ ώς άΰλον καί άσώματον πνεύμα, τό 
δποΐον δρά καί άκούει καί αισθάνεται χωρίς τών 
αισθητηρίων, καί διανοείται καί προβλέπει καί 
ανακαλύπτει μυρία; άληθείας αγνώστους ή δυσεφί- 
κτους, καί παρεισδύει είς τά  άλλα πνεύματα τών 
ανθρώπων, καί αντιλαμβάνετα ι τών έννοιών των 
χωρίς νά τά ; έκφράσωσιν, ή κ α ίτο ι διά γλώσσης εΐ; 
αύτόν άγνώστου έκδηλουμένων, καί τά  ίδια ψυχικά  
καί σωματικά πάθη διαγινώσκει, καί προλέγει τά ; 
φάσεις αύτών καί τό τέλος, καί τά  πρό; θεραπείαν 
φάρμακα υπαγορεύει, καίτοι πάσης ιατρικής γνώ- 
σεο>; άμοιρο;, καί τέλο; άλλο; έξ άλλου γινόμενος 
φαίνεται άναβιβασθείς εϊς άνώτατον βαθμόν ψυχ ι
κής τελειοποιήσεως. Εγερθείς δέ έκ τής καταστά-  
σεω; ταύτη ; ούδεμίαν διατηρεί μνήμην τών γε 
γονότων, καί έπανέρχεται άφελώ; και άκινδύνως 
εί; τόν συνήθη βίον καί εϊς τόν τακτικόν κύκλον 
τώ ν εργασιών του.

Εκαστον τών φαινομένων τούτ&)ν έλαβεν ιδ ια ί
τερον δνομα παρά τών μαγνητιστώ ν, καί έ'καστον 
αύτών βεβαίως έξέρχεται άπό τήν σειράν τών άχρι 
τοΰδε γνωστών φυσιολογικών καί ψυχολογικών γ ι 
νομένων. Αλλά τολμώ νά προσθέσο), δτι ούδέν έξ 
αύτών άντιβαίνει κατ  άπόλυτον έννοιαν ε ί; τού; 
γνωστού; καί καθολικού; νόμου; τή ; φύσεως.

Αφίνων δέ κατά μέρος δσα δύνανται νά έξηγη- 
θώσι διά τής άμέσου καί άπ’ ευθείας ένεργείας τών 
ψυχών πρός άλλήλας, τήν όποιαν δύναται νά παρα- 
δεχθή πας δςτις πιστεύει δτι ό άνθρωπος δέν είναι 
μόνον υλη, δτι ή ψυχή δέν είναι κενή λέξις ούδέν 
έχουσα πραγματικόν άντικείμενον, δτι ή νόησις δέν 
είναι έκκρισις τοϋ έγκεφάλου, ουτε ή βούλησις μ η 
χανική κίνησις τών νεύρων καί τών μυόνων, ουτε δ 
Θεός ύλικόν ον, ουτε ό ηθικός και νοερός κόσμος έκ- 
τύπω μα τοΰ ύλικοϋ ή δνειρον τής φαντασίας, π ε 
ριορίζομαι εϊ; τό νά παρατηρήσω, δτι κα! ύλικώς

θεωρούμενα τά φαινόμενα ταΰτα  δύνανται διά τών 
γνωστών νόμων τή ; φύσεω; καί δι' άλλων δμοιο- 
μόρφων καί άναλόγων γεγονότων νά έξηγηθώσι.

Καί τφ ό ντι, έζαιρουμένχς τή ; ψυχική; δυνάμεως 
καί τής άΰλου ουσίας, ήτις ένυπάρχει είς τό σώμα, 
όργά ΐω  αύτώ κβχρημέΐ'η, άλλ ’ δχι πάντοτε καί είς 
πάντα άπαραιτήτω , είς τ ί  ανάγονται όλα τά  φ α ι
νόμενα ταΰτα  ; εϊς τήν άμοιβαίαν καί άόρατον ένέο- 
γειαν σωμάτων εί; άπεράντου; άπ’ άλλήλων άπο- 
στάσει; ευρισκομένου, εϊ; τά  γνωστά φαινόμενα  
τών ύπνολάλων ή μάλλον τών vjtro6 iar, ε ί; τάς  
γνω στά ;, καίτοι σπανίας και παραδόξους, επ ιστη
μονικά ς δρμάς. τινών ανθρώπων καί εί; πολλά άλλα  
φαινόμενα, τά  όποια, καίτοι καθ έαυτά παράδοξα 
και δυσεξήγητα, ή μάλλον δλω; άκατάληπτα καί 
άκατανόητα, ούχ ήττον οί πλέον σκεπτικοί παρα
δέχονται καί πιστεύουσι.

Θαύμα τ&ίόντι άκατανόητον καί μυστήριον άνε- 
ξερεύνητον είναι δλη ή φύσι;' καί όστι; ήθελε πε- 
ριορισθή νά πιστεύση έκεΐνα μόνον τά όποια έν- 
νοεΐ, βεβαίω; ήθελε καταντήσει καί περί αύτή ; τής 
ύπάρξεώς του ν’ άμφιβάλη. 0  άνθρωπος δέν βλέπει, 
είτε έντός είτε έκτος αύτοΰ, είμή φαινόμενα, τά  ό
ποια διαδέχονται άλληλα καί άνακυκλούνται κατά  
τινα ς-αθεοάν καί άναλλοίωτον τάξ'.ν, καί διά νά έν- 
νοήση τήν άλληλουχίαν τών φαινομένων τούτων καί 
τούς δρους τής παραγωγής των, άλλα μέσα δέν έ- 
χει παρά τήν παρατήρησιν κα! τάς άρχάς έξ ών συν- 
ίσ τα τα ι δ λόγος. Εννοεί λοιπόν διά τής παρατηρή- 
σεω; δτι τό δείνα φαινόμενον συνδέεται πρό; τό δεί
να άλλο, καί δταν δ δεσμό; ούτο; ήναι σταθερό; 
καί άδιάρρηκτο;, τότε τόν θεωρεί ώ ; νόμον τή ; φ ύ 
σεω;, καί έπειδή γνωρίζει δτι τίποτε δέν ύπάρχει 
χωρί; αίτιον καί χοιρις σκοπόν, παραδέχεται τήν 
άρχήν τής σταθερότητο; τών φυσικών νόμων, έφ ή ; 
ανεγείρει δλον -ιόέπιστημονικόν του οικοδόμημα καί 
ύφ’ ή; όδηγεΐται κατά πάσαν έρευναν καί θεωρητι
κήν εργασίαν. Πάσα δέ νέαάνακάλυψ ι;, πάσα πρόο
δο; άλλο δέν είναι είμή άποτέλεσμα νέα; παρατη- 
ρήσεω;. Αλλ’ είναι πρόδηλον δτι α ί παρατηρήσεις 
αυτα ι στρέφονται περί τήν έξωτερικήν μόνον επ ι
φάνειαν τών δντων, καί δέν διεισδύουσιν ε ί; τήν έν- 
δόμυχον αύτών ύπόστασιν, καί ουτε έπομένω; δύ- 
νανται νά μάς γνωστοποιήσωσι τά  παραγωγικά  
αύτών α ίτ ια , ούτε τόν τρόπον, δι’ ού ταϋτα  ένερ- 
γοΰσι’ διότι £ν μόνον αίτιον έάν έγνωρίζομεν, ή- 
θέλαμεν τά  γν&ιοίσει δλα, ένεκα τή ; μεγάλη; αρ
μονία; καί τήςάκρας τών πάντων ένότητο;, δυνά
μει τ ή ; οποίας έκαστον μόριον είναι έξήγησι; τοϋ 
παντό; καί έν έκάστο) μορίφ τό παν περιέχεται. 
Εάν λοιπόν πιστεύσωμεν εϊ; τά γνωστά τής φύσεω; 
φαινόμενα, καίτοι ακατανόητα, τό μή νοητόν άλ
λων πρωτοφανών γεγονότων δέν είναι άποχρών λό 
γος διά νά μή τά πιστεύσωμεν.

Μένει λοιπόν νά έξετάσοιμεν έάν τά  μαγνητικά
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φαινόμενα εχωσί τ ι τοσοΰτον παράδοξον και νέον 
και άκατανόητον και εναντίον είς τήν κοινήν φύσιν 
τώ ν άλλων φυσικών γινοαένων, ώστε έκ τών προ- 
τέρων νά είπωμεν οτι είναι απ ίστευτα , καθδ α 
δύνατα. Εάν δέ μόνον έζ αύτών άναγνωοίσωαεν 
ώ ; δυνατόν καθ’ έαυτδ, καίτοι ασυνήθες καί άγνω
στον άχρι τοΰδε, είναι φανερόν οτι διά τον αυ
τόν λογον καί άλλα το ιαΰτα  δύνανται νάύπάρξο^σι 
τής αύτής τάξεως, έκ τής αύτή; αιτίας καί διά τών 
«ύτών μέσων παραγόμενα.

Η διά τώ ν γνωστών μαγνητικών άπορροιών κα- 
τακοιμ ισ ις ένός άνθρώπου ύπομένοντος ήσύχως τοΰ 
μαγν/ιτιστοΰ τήν ένέργειάν, έάν δεν συμβαίνϊ) κα
θημερινώς, δεν’έχει ομως, καίτοι δυσεξήγητος, τίπο
τε παράδοξον καί έναντίον είτε είς τήν σειράν τών 
τακτικώ ν φαινομένων, είτε είς αύτούς τούς νόμους 
τής φύσε&ις. 6 ,Tt δήποτε καί αν ήναι το αίτιον τοΰ 
δπνου, είναι τόσον δυσεξηγητον πώς ή άνάγνωσις 
αηδών β ιβλ ίω ν,r, ή γλυκεία άναλίκνισιςτοΰ σώματος, 
?1 fj κατάποσις τοϋ οπίου η άλλων ναρκωτικών ούσιών 
έπιφέρει τήν εξαιρετικήν έκείνην κατάστασιν,είς τήν 
οποίαν φαίνεται ό άνθρωπος επανερχόμενος, ούτοις 
είπεΐν, είς τήν πρώτην έμβρυώδη αύτοΰ ηλικίαν 
άποβάλλων πασαν αίσθησιν, πάσαν κίνησιν, πασαν 
νόησιν, πασαν βουλήν, πασαν συναίσθησιν καί πα
σαν μνήμην, οσον δυσεξήγητον είναι καί τδ πώ; 
γ ίνετα ι ?) διά τής άπορροίας καί έπισωρεύσεως τοΰ 
νευρικοΰ ρευστοΰ άπονάρκωσις. Οτι δε το ρευστόν 
τοΰτο δύναται νά ύπάρχη, καίτοι αόρατον, δτι δύ- 
■ναται νά διαδοθ·?) καί νά μετοχετευθή δι’ έπ ιτη- 
δείων αγω γώ ν, καί μακρόθεν, και διά σωμάτων 
διαμέσων,εις άλλα σώματα και τήν φυσικήν τούτων 
κατάστασ ιν μεγάλο); νά τροπολογήσω και νά με- 
ταβάλη" ταΰτα  πάντα εΤνκι φαινόμενα, τά  όποια 
καθημερινώς παρατηροΰμεν είς τά  θαυμάσια αποτε
λέσματα  τής ηλεκτρικής ένεργείας. Η έκ τοΰ αν
θρωπίνου σώματος απόρροια αοράτου τίνος ρευστοΰ 
δεν άντιβαίνει ουτε είς τήν φύσιν τοϋ άνθρώπου,ου
τε είς τήν φύσιν έν γένει τών σωμάτων, καί είναι 
τόσον φυσική οσον είναι ή έκ τής προστριβής τινων 
σωμάτων άνάπτυξις τοΰ ήλεκτρισμοΰ καί πόσαι 
α ί γνω στα ί άλλα ι άπόρροιαι τής υλης. Οτι δε ή 
ενέργεια τοΰ ρευστοΰ τούτου δύναται διαφοροτρό- 
πως νά ένεργήση έπ’ άλλου σώματος, έφ οΰ ή ένέρ- 
γεια  αΰτη διευθύνεται, καί τοΰτο δχι μόνον δέν 
είναι ασυμβίβαστον μέ τάς άλλας γνωστάς δυνά
μεις τής φύσε<ος, άλλά μ άλιστα  σύμφωνον μέ αύ
τάς καί συνάδον. Εάν δέ τ ι ;  άπορήση πώς ή μόνη 
έντονος και επίμονος θέλησις τών άνθρώπων άρκεΐ 
διά νά σπρώξη πρδς τά  εξω το ρευστόν τοΰτο, καί 
νά άκτινοβολήση έπομένως, ώς ακτινοβολεί τδ φώς 
καί ή θερμότης, ήθελον τδν παρακαλέσει νά μοί 
έξηγησ/ι πώς ή θέλησις κινεί τά  νεύρα καί τούς 
μυώνας, πώς διευθύνει τήν προσοχήν, πώς συγκεν
τρώνει τάς νοητικάς δυνάμεις, πώς μετριάζει τά

πάθη, πώς καταπολεμεί καί καταβάλλει τάς δρα- 
στηριοιτέρας όρμάς τής καρδίας,· καί πώς τόσον 
κυριεύει ολον τδν νοητικδν καί ήθικδν καί ύλικδν 
άνθρωπον, ώστε μυρία θαύματα δύναται νά κατορ- 
θώσν) καί αύτήν τήν δπαρξίν του διά μιας νά κα- 
ταστρέψη. Α λλ ή μαγνητική ενέργεια δέν ανα
πτύσσετα ι πάντοτε καί πανταχοΰ' είς μάτην πολ
λάκις έμαγνήτισαν καί έμαγνητίσθησαν άνθρωποι 
χωρίς ν άπολάβιοσι τδ προσδοκώμενον αποτέλε
σμα, ή άγυρτεία πολλάκις άνεμίχθη είς τά  το ιαΰτα, 
καί άνεκαλύφθη καί έξελέγχθη δημοσίως* δθεν πολ
λοί έδίστασαν, καί άλλοι περισσότεροι δέν έπ ίστευ- 
σαν, καί μάλιστα  έπίστευσαν τδ εναντίον, καί 
άπέρριψαν μετ άγανακτησεως πασαν περί τούτου 
πρότασιν, παν πείραμ*, πασαν δοκιμήν. Αλλά καί 
τίς διΐσχυρίσθη ποτέ ότι άνεκάλυψε καί ότι γνω 
ρίζει ολους τούς ορούς, οσοι άπα ιτοΰντα ι πρδς ά- 
νάπτυξιν τοΰ ζω'ίκοΰ μαγνητισμού; τ ίς  οίδε π ό 
σους ορούς είσέτι απροσδιορίστους απα ιτεί ή μ υ
στηριώδης καί άκροσφαλής αυτη εργασία άνθρωποι» 
πρδς άνθρωπον; καί ποΰ δέν άνεμίχθη ή άγυρ-  
τ ε ία ; καί τ ί δέν έμόλυνε μέ τάς αναίσχυντους 
σκευωρίας τη ς ; είναι ομως άναντίρρητον ότι gv 
μόνον τοσοΰτον γεγονδς, έάν άληθεύη, δύνανται 
δι’ αύτδ τοΰτο ν’ άληθεύωσι καί τ ’ άλλα πάντα. 
Καί τόσας καί τόσον σοβαράς καί άξιοπίστους μαρ
τυρίας εχομεν περί τοΰ πρώτου τούτου μαγνη- 
τικοΰ φαινομένου, ώστε άδύνατον φαίνεται μοι είς 
πάντα εύσυνείδητον καί άμερόληπτον ν’ άποποιηθή 
τήν π ίστιν του.

Τί δέ 7T2p άδοξον, έάν ό μαγνητισθείς, καί τοι 
κοιμώμενος, λαλη , άκούη, άπαντα, έρωτ5ί, συλλο
γ ίζετα ι καί έξασκή έν γένει ολας τάς νοητικάς του 
δυνάμεις ώς αν έγρηγόρει; παρόμοια φαινόμενα δέν 
παοατηροΰνται καί εις τούς κοινούς ύπνολάλους ; καί 
αί πασίγνωστοι ίστορίαι παραδόξων ύπνολάλων, 
έκτελούντων άνευ τή ; βοήθειας τώ ν αισθητηρίων 
τάς πλέον δυσκόλους καί περιπεπλεγμένας εργα
σίας, δέν άποτελοΰσιν άν δχι π ιθανά, δυνατά τού- 
λάχιστον τά  νομιζόμενα θαύματα τοΰ ζω'ίκοΰ μ α 
γνητισμού ;

Εάν δέ δ ενεκα τής μαγνητικής ένεργείας ύπνο
λάλος, η μάλλον ύπνόβιος, γ ίνετα ι ύπερ φύσιν οξυ
δερκής καί διορατικδς, καθδ άπαλλαττόμενος καί, 
ούτως είπείν, έκτυλισσόμενος άπδ τούς δεσμούς 
καί περιορισμούς τών σωματικών οργάνων, τίς θέ
λει είπεΐ μέχρι τίνος εκτείνεται καί ποΰ δύναται 
νά φθάσϊ) ή διορατική του δ ύναμ ις ; ή μετάθεσις 
τών αισθήσεων είναι βεβαίως ήττον παράδοξος τής 
άνευ τών αισθητηρίων δράσεως η ακοής, άφ’ οδ καί 
δ ύπνολάλος οΰτε βλέπει ούτε ακούει καθώς δ κοι- 
νδς άνθρωπος. Αρα, κατά τινας έξαιρετικάς κατα
στάσεις, τά  αισθητήρια δέν είναι άναγκαΐα πρδς 
παραγωγήν τής αισθή,σεως, καθώς εΓς τινας άλλας, 
καίτοι ύπαρχόντιον τών αισθητηρίων, ή αίσΟησις
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λείπει, η άλλοιοϋται, $ι διαφθείρεται. Εάν δέένθυ- 
μηθώμεν τάς παραδόξους αισθητικά; δυνάμεις τ ι-  
νών ζώων η τινών άνθρώπων, τήν αναγωγήν όλων 
τών αισθήσεων είς μ ίαν καί μόνην, τήν άφήν ?ι συ
νάφειαν σωμάτων, τήν κατά μεγίστας άποστάσεις 
άλληλεπίδρασιν τούτων, τήν άνάγκην δχι μόνον 
νευρικής έντυπώσεως άλλά καί ψυχικής άντιλήψεω; 
πρδς νόησιν τών αισθητών, έξ οΰ τδ youc δρ^ καί 
τοΰς άκούε'., δέν θέλομεν άπορρίψει ώς άδύνατα ού
τε τήν μετάθεσιν τών αισθήσεων, ουτε τήν κατ’ ά- 
πόστασιν ?ι τήν διά μέσου άλλων σωμάτων όρασιν 
τών μαγνητισθέντων. Καί ταΰτα  μέν ώς πρδς τά  
άφορώντα τάς αισθήσεις φαινόμενα.

Καθ’ όσον δέ άφορα τά νοητικά, δέν θέλετε θαυ
μάσει, Κύριε συντάκτα, έάν εϊπω οτι μοί φαίνονται 
ήττον άδύνατα καί μάλλον τών άλλων εύκατάλη- 
πτα καί ευεξήγητα.

Καί πρώτον, εχομεν καί εί; αύτδν τδν έν τή κα
νονική καί συνήθει καταστάσει διατελοΰντα ήθικδν 
καί νοητικδν άνθρ<οπον πολλά παρόμοια φαινόμενα, 
έξ ίσου παράδοξα, έκτακτα, καταπληκτικά καί δχι 
πάντοτε διά τών γνωστών νόμων τής φύσεώς του 
ευεξήγητα. Η συμπάθεια καί ή άντιπάθεια, ή άνευ 
λόγου αποστροφή η άγάπη, ή έπαληθευομένη προ- 
αίσθησις, ή αύ&όρμητος ένόρασις μεγάλ&>ν άληθειών, 
ή αιφνίδιος Ιμπνευσις καί ό λεγόμενος ποιητικδς 
καί έν γένει καλλιτεχνικός οίστρος, ή δρμέμφυτος 
έπιστήμη,είναι βεβαίιος ταΰτα  πάντα τόσον θαυμα
στά καί εκπληκτικά, όσον είναι δ μεταςύ τοΰ μα- 
γνητιστοϋ καί τοΰ μαγνητιζομίνου σύνδεσμος, ή 
πνευματική πρδς άλλήλους σνγκοινωνία, ή Εμφυτος 
τούτου έπιστήμη, τδ προορατικόν του, ή νόησις δυσ- 
νοήτων η όλως άκατανοήτων πραγμάτων καί ολαι 
αί άνώ τατα ι καί ύπερθαύμαστοι έκεΐναι δυνάμεις, 
αϊτινες έναύτώ  ύπερφυώς πως άναπτύσσονται. Καί 
έάν όλαι σχεδδν αί δυνάμεις αΰται παρατηρώνται 
καίτοι κ α τ ’ έλάσσονα βαθμδν, είς τούς κοινούς αν
θρώπους καί έν τη συνηθει αύτών καταστάσει, δέν 
ήξεύρο) δ ιατί θέλομεν τάς θεωρήσει ώς αδυνάτους, 
όταν, ενεκα έκτάκτων τινών περιστάσεων, άναβι- 
βάζωνται είςύπέρτατον βαθμδν άναπτύξεως καί τε- 
λειοπο',ήσεως. Αέν ήξεύρω δ ιατί νά μή παραδεχθώ- 
μεν τήν όρμέμφυτον ιατρικήν τινών άνθρώπων, έν 
φ έχομεν καθημερινώς πρδ οφθαλμών τήν όρμέμ
φυτον ιατρικήν τών ζώων. Δέν ήξεύρω έάν ηναι 
μάλλον αξιοθαύμαστος δ αύθορμήτως διαγινώσκων 
τά  πάθη κ« ύπαγορεύων τήν θεραπείαν τω ν ρ.α- 
γνητικδς ύπνολάλος τών γνωστών έκείνων νεανί
σκων, οί όποιοι, κ α ίτο ι άμοιροι πάσης μαθηματι
κής παιδείας, λύουσιν έν άκαρεΐ τά ύψηλότερα μ α 
θηματικά προβλήματα άνευ προπαρασκευής, άνευ 
ύλικών μέσων, μετά μεγίστης άκριβείας καί διά 
μεθόδων είς αύτούς μόνον ίδιαζουσών, άλλ ’ είς τούς 
άλλους καί είς αύτούς ίσως όλως αγνώστων. Καί 
έάν ή διά τοΰ ύπολογισμοϋ καί τών επιστημονι

κών γνώσε&ίν και μεθόδων προόρασις τοΰ μέλλον
τος είναι γινόμενον η δη κοινόν καί τοΈς πάσι γνω 
στόν, μάλιστα  καθ οσον άφορα τά αστρονομικά 
γεγονότα, δέν ήξεύρω δ ια τ ί άνωτέρα έπιστήμη) βα- 
θύτερον είσδύουσα είς τά  απόκρυφα τής φύσεως, 
καί τελειότερος ύπολογισμδς, έννοών καί καθυπο- 
βάλλων «ίς τάς έργασίας του τήν μεγάλην μαθη
ματικήν τής φύσεως, δεν θέλουν δυνηθή, κα ί TOt 
αύθορμήτως αναπτυσσόμενα, νά προμαντεύσωσι 
μέλλοντα γεγονότα έκ τής άκρας ένότητος καί έκ 
τής μεγάλης καί άναγκαίας άλληλουχίας τών δντων 
έξαρτώμενα. Διότι έκτώ ν μελλόντο)ν καί έσομένων 
τά ρ.έν έξαρτώνται άπδ τήν έλευθέραν θέλησιν τοΰ  
άνθρώπου, ?ι άπδ τάς ύψίστους καί ανεξερεύνητους 
βουλάς τοΰ Θεοΰ, καί περί τούτων μόνον τδ παρά 
Θεοΰ δώρον τής προφητείας δύναται νά μας φω τί
ση, τά  δέ είναι άναγκαΐα άποτελέσματα άλλοιν 
γεγονότων άλληλενδετων πρδς άλληλα, άναγκαιως 
καί άφευκτους πραγματοποιουμένων, καί περί τού
των ήξεύρομεν ότι δύναται νά προφητεύση, καθδ 
δυναμένη νά τά  προΐδτι, ή ανθρώπινος έπ ιστήμη’ 
διότι κ ίθώ ς έκαστον μόριον τοΰ παντός σχετίζε
τα ι μέ όλα τά άλλα, ώσαύτως έκαστον ένεστώς 
γινόμενον φέρει έν έαυτώ τόν σπόρον μυριων ά λ 
λων μελλόντων συνδεομένων μετ αύτοΰ και εξ 
αύτοΰ έξαρτωμένων.

ίδού λο ιπδν ότι τά μαγνητικά φαινόμενα, με
ταξύ τών όποίων καί ή κίνησις τών τραπεζών κα
τατάσσετα ι, δέν είναι τόσον παρ άδοξα δσον φα ί-  
νονται κατά πρώτην δψιν, δέν είναι τόσον ασυμβί
βαστα μέ τάς καθιερωμένας άρχάς, με τάς απ αντα 
χού καί παρά πασι δεκτάς θεωρίας καί μέ τούς α - 
χρι τοΰδε άνακαλυφθέντας φυσικούς νόμους. Αφ έ- 
τέρου,έκτδς τώνάσθενών τούτων σκέψεων,αί όποΐαι 
δέν είναι ολω; άνεπίδεκτοι καί άλλων αναπτύξεων, 
έκτος τών πολλών τιμ ίω ν καί ειλικρινών καί νοη- 
μόνων μαγνητιστών , οί όποιοι μέ όλην την άφέ- 
λειαν καί διά μόνην φιλανθρωπίαν,διά μόνον τής έ- 
πιστήμης τδν έρωτα, άνενδότως ένασχολοΰνται εις 
τήν μελέτην τών περιέργων τούτων φαινομένων, 
χωρίς ίδιοτελεΐς σκοπούς, χωρίς τήν παραμικράν 
άγυρτείαν, μή φειδόμενοι κόπων καί πόνων και έ- 
ξόδοιν καί έκτιθέμενοι είς παντοίας συκοφαντίας καί 
σαρκασμούς καί καταδιώξεις καί παντδς είδους π ι
κρίας, έκτδς τών πολλών πειραμάτων καί έκθέσεων 
καί ιστοριών, αίτινες άφ ένό ς  αίώνος γίνονται και 
καθημερινώς επαναλαμβάνονται παρά πάσι τοΐς ε- 
θνεσι καί ύπ'άνδρών διαφόρων τάξεων και νοητικών 
εξεων καί κοινωνικών θέσεων καί έπαγγελματων, 
έκτδς τών διασήμων έκείνων άνδρών,οί όποιοι,και τοι 
μή άνηκοντες είς τών μαγνητιστών τάς σχολάς, 
ούχ’ ήττον διεκήρυξαν ώς άληθή καί π ραγμ ατικα , 
'̂) ώ ; πιθανά, η ώς δυνατά τά τοΰ ζωίκου μ αγνη τι
σμού άποτελέσματα, είναι δι έμέ, Κύριε συντακτα, 
καί μ ία  μαρτυρία, τήν δποίαν, νομίζω , δεν πρέπει
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ν’ άπορ^ίψωμεν άνεξετάστω ;'ή  μαρτυρία τ?,; άν- 
θρο>πότητο;, ητις άπδ καταβολής κόσμου κα ι πάν
τοτε καί πανταχοϋ έπίστευσεν είς τά  φ ίλτρα, τά ;  
βασκανία;, τά ; έπωδά;, τά περίαπτα, τού; ο ιω 
νού;, τούς χρησμούς, τ ά ; προαισθήσεις, τ ά ; προρ- 
ρήσει;, τά ; μαντείας, τ ά ; μαγειάς, τά  α ϊσια  και 
τά απαίσια, τά δποία ολα δεν είναι δυνατόν νά μτ  
περιέχωσί τ ι αληθές, διότι το δλοι; και άπολύτω; 
ψευδές ούτε έπί τοσοΰτον χρόνον ουτε κατά τόσου; 
τόπου; καί εί; τόσχ έθνη, ανεξάρτητα καί άσχε
τα καί άγνω στα προ; άλληλα, δ ιαδίδεται καί έπι- 
κρατεΐ, καί τά  όποια ολα ϊσω ; δύνανται διά των 
μαγνητικών θεωριών έν μέρει τουλάχιστον νά δι- 
καιολογηθώσι καί νά έξηγηθώσι. Καί ϊσω ; ή έπί α
ψύχων αντικειμένων ενέργεια τοϋ ζωικού μαγνη
τισμού, ή τόσον άπλώ ; καί αύθορμήτως άνακαλυ- 
φθεΐσα ύπδ άνθρώπων μηδεμίαν έξ άπαντος προτι- 
θεμένων απάτην η άγυοτείαν χ.αί Οπο τοσούτων 
ήδη πειραμάτων έπαληθευθεΐσα, είναι προωρισμέ- 
νν), καθδ δλων τών άλλων μαγνητικών ένεργειών 
άπλουστέρα, νά διευθύν^ ποδς τον νέον τοΰτον κλά- 
δον τής ανθρωπολογία; την προσοχήν καί τάς ερεύ
να ; τών φυσιολόγων καί ψυχολόγων, πλουτίζουσα  
ϊσ ω ; μέ νέα; καί πολυτίμου; άνακαλύψϊΐς την επι
στήμην τοΰ ανθρωπίνου δντος, έπιφέρουσα νέα μ έ 
σα θεραπεία; τών δεινών του, καί εύρύτερον σ τά -  
διον άνοίγουσα εί; τά ; προόδου; τή ; φυσική; καί 
ηθικής φιλοσοφία;.

Είς των συνδρομτ,τών σα{. 

 ------------

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α .

Μεταξύ τών δημοσίων τή ; άρχαία; Ελλάδο; οι
κοδομημάτων έπρώτευον δικαίω ; τά γυμνάσια . Εϊ; 
ταΰτα  έπαιδεύοντο οί νέοι τά ; τέχνα; τοϋ πολέμου 
καί τής ειρήνη;, ινα καθιστώ ντα ι σπουδαίοι πολΐ- 
τ α ι,  καί άξιοι μαχηταί. Προγύμνασι; ήν αυτη τών 
έν τώ  Σταδίω δημοσίων έκείνων άγώνων, τοΰ δρό
μου, τοϋ δίσκου, τοΰ άλματος, τή ; π υγμ ή ;, καί 
τής πάλης, τά δποία έγιναν καί τής λύρα; τοΰ δα ι- 
μονίου Πινδάρου το άντικείμενον.

Γυμνάσιον είς την Ελλάδα δέν σώζεται πλέον. 
Τούτου εννοιάν τινα δυνάμεθα νά λάβωμεν μόνον 
έκ τών σχεδογραφιών, τ ά ; δποία; τ ινέ ;, κατά την 
τοϋ Ούϊτρου'ίου (Βιβλ. Ε, 5.) περιγραφήν, έπενόη- 
βαν. Εκ τών συγγραφέων γινώσκεται, δτι ήσαν κε- 
κοσμημένα τά  γυμνάσια  διά ζ<»γραφιών καί γ λ υ 
πτώ ν, Ικανών νά διεγείρωσιν ε ϊ; τού; τροφίμου; 
τών νέων δ'.ηνεκεΐ; άρετή; καί άνδρεία; ιδέα;. Ερεί
π ια  τοιούτων οικοδομημάτων, σωζόμενα είσέτι κατά  
την έλάσσονα Ασίαν, φαίνονται διαγεγραμμένα εϊ; 
την περιγραφήν τών αρχαιοτήτων τή ; Ιωνίας, καί 
εί; την περιήγησή τοϋ Χανδλήρου.

Τά γυμνάσια, καλούμενα άπο μέρους καί Πα- 
λαϊστοαι ένίοτε, είναι Ελληνικά ανέκαθεν χ τ ίσ μ α 

τα. Δέν ητο πόλις εϊ; τήν έλ λά δ α , ή τ ι;  δέν είχεν 
ϊδιον γυμνάσιον. Εί; τούς άρχαιοτέρου; χρόνους το 
γύμνασήν ήτο τοιχόκλειστον άπλώ ; ϊσόπεδον, εί; 
πολλού; χωριστού; δρόμου; ή δ ιαστήματα  διηρη- 
μένον, προς μελέτην διαφόροιν αγω νισμάτω ν. Τοι- 
οϋτον ήτο, κατά τον Παυσανίαν, το άρχαϊον έν Ηλι- 
δι γυμνάσιον. βντδς δέ τοΰ περιβόλου ήσαν ύψηλαί 
κατά σειράν πεφυτευμέναι πλάτανοι, ύπό τών 
δποίων τήν σκιάν αί γυμνασία ι έγίνοντο. Α ύτα ι αί 
τών πλατάνων στοιχάδε; έδοσαν χώραν εί; τά ; 
στοά; καί εί; τά  περίστυλα, όιά τών οποίων τά  
γυμνάσια ύστερον έκοσμήθησαν.

Μετ’ οΰ πολύ ελαβον αύτά πλειοτέρα; παρά τδ 
πρότερον διαιρέσει;. Ηρχισαν οί φιλόσοφοι νά έκ- 
λέγωσιν αύτοΰ τόπον, ινα μεθ’ ήσυχίας δ ιδάσκωσι’ 
καί φκοδομήθησαν ένταϋθα αί Εξέδραι, δπου ήθροΕ- 
ζοντο μετά τών μαθητών οί διδάσκαλοι. Εξ έκεί
νου τοϋ χρόνου φαίνεται δτι διεκρίθη άπο τή ; πα- 
λαίστρας το γυμνάσιον· yai έσήμαινεν έξαιρέτως 
τοϋτο μέν τόπον δι&ιρισμένον προς παράδοσιν, έκεί- 
νη δέ προς σωμασκίαν. Τά προ; καθαρισμόν τοϋ 
σώματος άναγκαΤα λουτρά (βαλανεϊα, λουτρώνες), 
ό'ντα το πάλαι έξωθεν τών γυμνασίων, έκτοτε μετε
τίθεντο είς τά  ένδον αύτών. Τοιουτοτρόπως ταΰτα  
τά  κτ ίσμ ατα  έτι μάλλον έπηυξήθησαν, ινα χωρώ- 
σι τούς διαφόρους οίκου;, τάς στοάς, τά  στάδια , 
τούς δρόμους καί τούς περιπάτους.

Υστερον δέ τά λουτρά ήρχισαν νά κατέχ&)σι μέ- 
γιστον μέρο; τών γυμνασίων, διότι δέν έχρησί- 
μευον μόνον ε ϊ; τού; νέους μετά τάς γυμναστικά ; 
ασκήσει;, άλλ’ ήσαν δημόσια καί πρδ; χρήσιν κοι
νήν. Οί ίοψ ,α ΐο ι έπί τή ; δημοκρατία; δέν είχον 
άκόμη οικοδομήματα, δυνάμενα νά παραβληθώσι 
προ; τά  τών Ελλήνων γυμνάσια" άλλ’ έπί τών αύ-  
τοκρατόρων, δτε μάλιστα  τά λουτρά ένομίσθησαν 
τύ κυριώτερον μέρο; τώ ν γυμνασίω ν, το ιαΰτα  οι
κοδομήματα μετωνομάσθησαν Θέρμαι, T h e r m * .  
Α ϋται ήσαν μέν διωρισμέναι έξαιρέτω; ε ί; δημόσια 
λουτρά, άλλά περιείχαν τά  διάφορα μέρη τώ ν γ υ 
μνασίων, χρησιμεύοντα πρό ;τε σω ματικά ; ασκή
σει;, καί έκπαίδευσιν τών νέων" δθεν δυνάμεθα νά 
θεωρήσωμεν αύτάς ώ ; μ ίμησιν τών Ελληνικών τού
των κτισμάτω ν. 0  Ούϊτρούϊο; περιγράφει μέν τά  
καθέκαστα τοΰ γυμνασίου’ άλλά φαίνεται δτι ήθέ- 
λησε μόνον νά δείξη είς τού; Ρωμαίου; τδ παρά
δειγμα καί τδν τύπον αύτοΰ, καί νά κάμγ) γνωστά  
εϊ; αύτού; τά  οικοδομήματα ταΰτα , τά  όποια, 
κατά τούς ίδιους αύτοΰ λόγου;, δέν συνειθίζοντο 
άκόμη έπί τώ ν ήμερών έκείνου είς Ιταλίαν. Αλλως, 
έκ τών περιγραφών διαφόρων γυμνασίω ν, τά ; δποία; 
έκαμον πολλοί τών άρχαίων συγγραφέων, φανερόν 
γ ίνετα ι, δτι ή διάθεσι; αύτών δέν είναι πάντοτε ή 
αύτή, καί τά μέρη ήσαν, κατά τάς περιστάσει;, 
πλειότερα ή όλιγώτερα τών παρά τοϋ Ρωμαίου 
άρχιτέκτονος ύποδεικνυομένων.

ι
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Τά γυμνάσι* έκοσμοΰντο εϊ; τρόπον λαμπρό- 
τεοον παρά τά ά λ λ α  δημόσια οικοδομήματα. Εφαί- 
νοντο έκεϊ τά  αγάλμ ατα  καί οί βωμοί τών θεών, 
εί; τού; δποίους ήσαν καθιερωμένα- αί είκόνε; καί 
τά μνημεία τών ήρώων, τών βασιλέων, καί άλλων 
περιβοήτων άνδρών, τού; δποίου; ήγον έξαιρέτω; 
διά τ ιμ ή ; οί οίκήτορε; έκείνων τώ ν πόλεων" προ
σέτι ζω γραφία ι, καί άνάγλυφα, τώ ν δποίιον ή ί>πό- 
θεσι; έλαμβάνετο έκ τή ; μυθολογία; καί ιστορίας. 
Εντός μέν τών γυμνασίων τά  άγάλματα  καί οί βω
μοί ΐσταντο  ή ύπδ τά ; στοά;, ή είς τού; ξυστού; 
καί τάς τών πλατάνων στοιχάδας" αί δέ ζωγρα- 
φίαι καί τά  άνάγλυφα έκόσμουν τού; τοίχου; καί 
τών στοών καί τών αύτόθι διαφόρων οϊκων. Κ ατ άρ- 
χά; οί βωμοί καί τά  άγάλματα  τών θεών ίδρύοντο 
πρδ; λατρείαν" αί είκόνε; τών ήρώων, καί αί ίστο- 
ρικαί ζω γραφία ι, πρδ; ύπογραμμδν καί παράδειγ
μα τών νέων" ύστερον δέ πρδ; καλλωπισμόν μόνον 
καί εύπρέπειαν τών γυμνασίων. Δέν ήτο δημόσιον 
οικοδόμημα, τοσαύτα; εί; τού; τεχνίτα ; παρέχον, 
δσα; τά γυμνάσια,άφορμά; εί; έπίδειξιν τή ; έαυτών 
φύσεως, διότι ή μεγάλη αύτών έκτασις, καί τά δ ιά 
φορα μέρη, έκ τών δποίων συνίσταντο, ήσαν έπ ι-  
δεκτικά μεγάλης πολυτελείας, καί πολλής καλλω
πισμών ποικιλίας. Επί δέ τή ; εισόδου τών γυμνα
σίων ήτο πάντοτε άγαλμα  ή βωμό;. Πρδ τής ει
σόδου τή ; Α καδημία; ήτο βωμδς Ερωτος, έχων 
επίγραμμα, δτι Χάρμος πρώτο; Αθηναίων άνέθη- 
κεν ε ί; Ερωτα. Πρδ τή ; εισόδου τοϋ Λυκείου γυ 
μνασίου ητο Απόλλωνο; τοϋ Λυχίου τδ άγαλμα' δ 
Θεό; είκονίζετο όρθιο;, κεκλιμένο; έπί στήλη, κρα
τών ε ϊ; μέν τήν άριστεράν τδ τόξον, τήν δέ δεξιάν 
έχ&ιν έπάνωθεν τή ; κεφαλή; άνεστραμμένην ώ ; άπδ 
μακροϋ κόπου άναπαυόμενο;.

Α ί στήλα ι, καλούμεναι Ερμαΐ, ησαν κατ άρχά; 
έκ τών μάλλον συνήθων κοσμημάτων τών γυμνα
σίων" αύτα ι είχον κεφαλήν Ερμοΰ, καί μετά ταΰ
τα  κεφαλήν διαφόρων Θεών, οίον Ηρακλέους, Διδ; 
Α μμωνο;, Απόλλωνο;, καί άλλων, ίδρύοντο δέ 

εϊ; τά  γυμνάσια α ί Ερμοΰ καί Ηρακλέου; εικόνες, 
διότι ούτοι έθεωροϋντο ώ ; προστάται τών άγώνων, 
καί δ ιότι ε ϊ; αύτού; άφιεροϋντο το ιαΰτα οικοδο
μήματα. -Κ, 1.

——̂ ιΒηΡ«<Γ->·  --------

ΣΤΑΑΟΓΗ Λευκαδιων ’Επιγραφών κτλ.
(Σ υ ν ε χ ε ία , ’ί $ ι  προν ιγο ύ μ ενο ν  φ υ λ λ ά δ ιο ν )

4 .

§. ά. Εξεδόθη όφ ήμών άπαξ έν τώ  περιοδικώ 
Συγγράμματι τών Αθηνών. «Η Νέα Πανδώρα.» 
Φυλλάδ. ΝΖ*. 1 8 5 2 . Αύγουστου ά. Δευτέρα αύτή ; 
έκδοσι; είναι ή παροϋσα.

Περί τέταρτον τή ; ώρα; άπδ τ ή ; πόλεω; Α γ. 
Μαύρα;, πρδς Νότον, δπου ποτέ έκειτο ή Νήρικο;,

καί δπου, τοϋ χρόνου προχωρούντος, είχεν επεκτεί
νει τα όρια τη ; ή πόλι; Λευκά;" νεοίλογι/.ώτερον δέ 
πρδ; τήν είσοδον τοϋ Ναού τ ή ; Α ν. Τριάδος, έν 
χωρίφ Καλλιγόνι, άνασκαφής γενομένη; τδ 18 4 1  
ύπδ τοϋ συμπολίτου μα; Κυρ. Αλεξάνδρου Τσα3- 
λαμπ α, εΟρέθη ή έμμετρο; αυτη Επιγραφή, έφθαρ- 
μένη κατά τού; πρώτου; στίχου;, μετά  καί άλλων 
έκει έρειπίων, άτινα  βεβαίως συνεκρότουν Τ ιμ ιτ ι-  
κήν Α ψίδα, ή ; αί δύω παραστάδε; έσώζοντο καί 
μέχρι πρό τινων έτών. Επί τοΰ μετώπου αύτή ; ήν 
προσηρμοσμένη, ώ ; κορωνίς, ή τε Επιγραφή, έπί 
λευκής καί δπωσοΰν μεγάλη; πλακό; λίθινη; χα 
ραγμένη, καί ή έν αύτή μνημονευομένη είκών, ή τ ις  
δυστυχώ; άπώλετο. Τδ πρωτότυπον διακ,άτέ/ει 
νΰν δ αύτδ; Κυρ. Τσαολαμπα;.

» ..................................................................
ΦΡΟΎΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΑΝ Α Ι ................
ΩΝΕΝΙΐΚΕΝ ΛΕΥΚΑΣ ΤΟΝ ΑΕΙ ΣΩ’ΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΠΤΕΙ ΚΑΙ ΦΙΑΙΑΙΣΤΕΦΑΝΟΙ.
ΩΙΙΟΛΕΙ ΓΙΝΟΣΚΕΙ.ΓΑΡΟΛΑΙΧΕΡΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΑΙ 
ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΟΡΕΓΕΙΝ ΑΘΑΝΑΊΌΤΣ ΧΑΡΙΤΑ2

ΛΕΥΚΑ.
ίδού δέ καί κατά πόσον ήδυνήθημεν νά τήν συμ-  

πληρώσωμεν.
»    .
«Φρούρια καί σκολιάν άΝΟΔΟΝ ΕΙΡΓΑ2ΑΤΟ, 
»ών ένεκεν Λευκά; τδν άεί σωτήΡΑ EATTH2 
«εϊκόνι καί πίστει καί φιλίο: στεφανοΤ.
»Ω πόλι, γινόσκειΣ γάρ δλα χερ! καί διανοία 
«τοϊς άγαθοΐς όρέγειν αθανάτους χάριτας.

Λ ε υ κ ά 2 .»
§. ζ!. Η πλάξ τοσοΰτον έπιτηδείως ήν τετμ η

μένη πρδς τά άνω, ώστε, πριν ή ύποπτευθώμεν έμ 
μετρον τήν Επιγραφήν, ένομίσαμεν, δτι ούδείς έλ- 
λείπει στίχος, καί δτι τδ μή έν αύτή μνημονεύομε- 
νον ό'νομα τού τιμωμένου ήν κε/αραγμένον έπί τή ; 
βάσεως τής άπωλεσθείσης είκόνο; του' άλλά μετά  
συντονωτέραν προσοχήν διακρίναντε; αύτήν έν Ελε- 
γειακώ μέτρφ συντεθειμένην,ούτινο; τδ διάγραμμα  
έχει ουτω ;,

-  υυ -  υυ -  υυ -  ου -  υυ -  υ

-  υυ -  υυ -  υ / - υυ - υυ - υ
άμέσω; ήσθάνθημεν τήν τοΰ πρώτου εξαμέτρου ελ- 
λειψιν πρδ; συμπλήρωσιν τή ; ίδιαζούση; τώ μέτρφ 
τούτω δίστιχου συνθέσεω;, δστι; άνααφιβόλω; πε- 
ριεΐχε τό τε ονομα καί τού; τ ίτλο υ ; τοΰ πρδ; 8ν η 
Επιγραφή, περί ού κατωτέρω (έν §. !>'.).

Κ αι τδν μέν πρώτον υπάρχοντα στίχον συνεπλη- 
ρώσαμεν διά τοΰ -  Ανοδον είργάσατο (fabricavit), 
δδηγούμενοί,

1 . Απδ τοϋ μέτρου (-υυ-υυ ϋ)
2. Απδ τοϋ λειψάνου ΑΙ . . . δ'περ εύκόλω; 

συμπληροΰται ε ϊ; ΑΝ . . .
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3. Απο της στενής συνοικειότητος τοϋ ΣΚΟΑΙΑ 
μετά τοϋ ΑΝΟΔΟΣ, ήτις πολλαχοϋ τών συγγρα
φέων απαντάτα ι, ώς έν Παυσαv'qc’ «Πεποίηται 
«ΑΝΟΔΟΣ έπί τόν #ροφον ΣΚΟΑΙΑ» (α). καί

4. Απο τής ακριβούς συναφείας τής κυρίας ιδέας 
τής Επιγραφής (ή έστίν ή τής πόλεως δχύρωσις) 
μετά τήςίδέ*ς, ή« έχφράζνΐ το ΣΚΟλΙΑ ΑΝΟλΟΣ 
( =  άσπορος άνάβασις), διότι ή Λεύκάς 'έλουσα 
Ακρόπολιν (β), πιθανώς την άρχαίαν Νήρι*ον (γ), 
είς ήν πάντοτε ένητένιζεν, ώς έν αύτή πολλάκις 
βέβαια σωθεϊσα, μάλιστα δέ ποτε καί θριαμβεύ- 
σασα, κατά τώ ν εις αύτήν άποβάντων εχθρών έν 
τώ  Πελοποννησιακώ πολεμώ (δ), καθώς καί δι’ αυ
τής, ώς ύπο τοϋ έχθροϋ κατασχεθείσης (τοϋ Φλα- 
μηνίνου 1 9 8 . π. X .), τέλος άπωλεσθεΐσα (ε), ευρι- 
σκεν άναγκαιοτάτην τήν όχύρωσίν της. Κ α ί είναι 
γνωστόν πόσον οί αρχαίοι έσέβοντο τήν έπχμφοτε- 
ρίζουσαν ταύτην άκραν' «ητις δοκεΐ μέν μεγάλα  
»συμβάλλεσθαι προς ασφάλειαν τών πολεαίων, έν 
»οΐς άν ώσι, καί πρός τήν τής ελευθερίας φυλα
κήν.» (ζ), καί έπομένως πόσον έπροθυμοποιοϋντο 
είς τήν οσον οίόν τε ίσχυροτέραν αύτής όχύρωσιν. 
Οτι δέ μεταξύ τών άξιολόγων οχυρωματικών μέ- 
σο)ν έθεωρεΐτο καί τό δύσπορον τών δδών, τοϋτο  
συχνότατα έν τοΐς Συγγραφεϋσιν απ αντάτα ι, καί 
άρκεΐ νά φέρωμεν παράδειγμα τόν Αλέξανδρον, 
όστις, μαχόμενος περί τά όρια τής έν Ασία Τελμισ- 
σοϋ, ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή έκεΐθεν άπρακτος 
«διότι ή όδός παρά τήν πόλιν χαλεπή» (η), καί 
τόν Δαρεΐον, όστις, ινα έ μ ποδίση τήν είς τά πρόσω 
τοϋ Αλεξάνδρου πορείαν, δέν έφρόντισεν· «είμή ά- 
»πορον ποιήσαι Αλεξάνδρα τήν πρόσω όδόν» (θ). 
Κ αί οί Λευκάδιοι λοιπόν τα ΐς αύταΐς ΐδεαις καί 
άνάγκαις τής έποχής των έπόμενοι, ευρισκον μέγα  
ευεργέτημα τήν έπί τήν Ακρόπολιν ΣΚΟΑΙΑ.Ν 
ΑΝΟΔΟΝ, ήν διά τοϋτο καί μετ’ ευγνωμοσύνης έν 
τή  Επιγραφή των διαιώνισαν.

Τον δέ δεύτερον υπάρχοντα στίβον συνεπληρώ- 
σαμεν διά τοϋ ΕΑΤΤΗΣ, δδηγούμενοι*

1 . Από τής τ ίϋ  λόγου σειράς, ήτις ευκόλως τό 
ύποννοεΐ.

2 . Από τοϋ μέτρου (. . . τήρα έαυτής -  υυ -  ϋ  ), 
καί

3 . Από τής αναλογίας άλλων Επιγραφών, ώς 
τώ ν’ «Τ ίτον. . . δ δάμος ό Γυθετάν τόν αύτοϋ Σω- 
τήρα» (ι), καί «Αύτοκράτορα . . .  ά πόλις ά Κερ- 
κυραίων τόν έαυταΐς Σωτήρα (ια).

(α) Παυσαν. Βιβ. έ .  Κεφ. 10 . §. 3 .
(β) L iv . L ib . X X X I I I .  C ap. 17.
Μ Στράβ. Βιβ. ί. Κεφ. β '. §. 8.
( ο )  Θ ο υ κ ίί ϊ.  Ξ υ γ γ .  Γ '.  § .  7 .
(s) L iv . Αύτο'θ.
(ζ) Σουίδ. Ιί Λ . Ακρο'πολις.
(m) Αρριανός. Αλεξ. Ανάβ. Βιβ. Α. Κερ. κζ'. καί κ*. 
(8) & αύτ. αΰτο’θ. Βιβ. Γ '.  Κεφ. ιθ'.
(t) B teckhius Corp. In s c rip s . G r. Ν . 1 3 2 5 .
(ια) ό αύτ. αϋτοθ. Ν. 1 8 7 9 .

§. γ\ Αν καί τό διασωΟέν τής Επιγραφής τμ ή 
μα δέν μαρτυρεί άμέσο>ς τήν έν ή έχαράχθ·/] έπο
χήν, έ/ομεν όμως αρκετά άλλα σημεία, 'ίνα τήν 
άνακαλύψωμεν. Χωρίς δέ παντάπασι νά καταλο- 
γίσωμεν ένταϋθα, ώς πάντη περιττόν, τήν άπλήν 
τοΰ λόγου της ύφήν, καί τήν Ελληνιστικήν μάλλον, 
ή Ελληνικήν διάλεκτόν της, ατινα  θέτουσιν αύτήν 
νεωτέραν τών πρώτων Πτολεμαίον (α), άρκεΐ ήι/ΐν 
ν’ άναφέρωμεν μόνον τούς άλλους έπίσης έσωτερι- 
κούς λόγου;, οΐτινες τήν καταβιβάζουσιν Ιτ ι μετα
γενέστερον, κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους. Ούτοι 
δ’ εϊσίν οί έπόμενοι.

1 . ΙΪ λέξις ΣΩΤΙΙΡ. Είναι μεν άληθές ότι τό 
έπίθετον τοϋτο άπέδιδον ένίοτε οί Ελληνες, πλήν 
τών Θεών (τοΰ Διός, τοΰ Ασκληπιού, τών Διόσκου
ρων κτλ.) καί τοΐς βασιλεϋσιν είσέτι καί τοΐς ένερ- 
γητικοΐς άνδράσιν « in  p r im is p r in c ip es et fo r 
tes v ir i .»  ώς έκ πολλών μαρτυριών δήλον γ ίνετα ι 
(β), άλλ’ είναι έπίσης έκ παρατηρήσεως άληθές, ότι 
ούδαμοϋ σχεδόν ύπό τήν κατηγορίαν ταύτην άπαν- 
τά τα ι καί έν ταΐς Επιγραφαΐς τής Ελληνικής έπο- 
χής (γ), καί ισοις διότι ένόμιζαν άσέβημα νάδιαιο)- 
νίζωσι τοΐς θνητοΐς προσόντα, τοΐς άθανάτοις μό- 
νοις άνήκοντα. Αλλά τής Ελλάδος άπωλεσάση; μετά  
τής ελευθερίας καί πάν ο, τι καλόν ειχεν, ύπό τόν 
Ρωμαϊκόν ζυγόν, ήρχισαν έκτοτε καί τά  ίεοώτατα  
επίθετα νά δ ια ιω νίζω νται ώς προσόντα τοΐςίσοθέοις 
Αύτοκράτορσι, καί τοΐς στρατηγοΐς ίω μ α ίο ις , καί 
ώς έκ τούτου παμπληθείς άπαντώμεν Ρωμαϊκής 
έποχής Επιγραφάς, φεοούσας καί τό ΣΩΤΙΙΡ, ύπό 
τήν κατηγορίαν ταύτην (δ). Η Επιγραφή μας έπο
μένως, ώ ; έν αύταΐς άναγομένη, ανήκει βεβαίως εις 
τούς Ρωμαϊκούς χρόνους.

2 . 0  Αψίς ωσαύτως, έφ’ ής ήν προσηλωμένη, 
είναι δ ετερος καί ισχυρότερος λόγος, όστις καί καθ’ 
αύτόν ήρκει ν’ απόδειξη δριστικώτερον τήν εποχήν 
της, διότι τό καλλιτέχνημα τοϋτο, προϊόν Ελλη
νορωμαϊκής τέχνης, δέν άνεφάνη έν Ελλάδί, είμή 
περί τά  μέσα τοΰ ά. αίώνος π. X . τούτέστιν όλίγον 
πρό τής αύτοκρατορίας τοϋ Αύγουστου.

3. ό τ ι  δε μεταγενεστέρως τής έποχής ταύτης  
δεν είναι πιθανόν νά τεθή ή Επιγραφή μας, γ ίνετα ι 
δήλον έξ αύτής ταύτης, καί έκ τής ίστορίας. Σχε
δόν πρό Αύγούστου (3 0 . π. X .) πανταχοΰ τής Ελ
λάδος ήρχισαν καταπαύοντες οι τε εξωτερικοί καί 
έμφύλιοι πόλεμοι, καί έπομένως πάσα πόλεων όχύ- 
ρωσις, έν έποχή ειρήνης, ήθελεν είσθαι άσκοπος, ή 
τούλάχιστον έκ τών αδιάφορων καί μή άξίων να

(α) Schoell. I s to r . de lla  L e lte ra t .  G reca . T o m . I I I .  P a r i .
1 . p ag . 1 5 .

(β) H e n ric . S tephano . έν Α . Σ ω ττ ρ .—  ΠΧοΰταρχ. ε’ν Bia> 
Κοριολ. §. 11 —  Ξενοφ. Α ρ ισ ίλ . Κεφ. ΐΑ . §. 13 . καί έλλ ϊΐν , 
Κεφ. έ .  — §. 26. —  Πολυ5. Βιβ. Α. §.24 και 4 0 .
(ύ) Επιθι το C orpus In sc rip s io n u m  G raecarum  τοΰ Boeckliii. 
(£) Αϋτόθ. Ν. 1 3 0 5 . 1 3 0 8  — 1 3 1 1 . 1 3 1 3 . 1321 . 1325 . 1407 . 
1878 . 2 1 0 8 . 2 1 8 0 . 23G 9. 2 4 9 5 . κ .τ .λ .

Χινήίτι λαόν δλόκληρον ϊνα  τήν διαιώνιση δ ι’ άψ ί-  
δος, είκόνος καί έπιγραφής, ώς έπραξαν ένταϋθα 
οί Λευκάδιοι. Η Επιγραφή μας δέ, ώς περί όχυρώ- 
σεως τόν λόγον ποιουμένη, ύποτίθησιν άναμφιβό- 
λως πολέμων έποχήν, καί το ιαύτη δέ ούδαμοϋ τής 
ίστορίας α π αντάτα ι, είμή μετά μακρόν έπειτα (έπί 
Κλαυδίου 2 6 8 . μ. X .), οτε είσέβαλλον πρός όλίγον 
έν Ελλάδι Γότθοι τε καί άλλοι βάρβαροι. Αλλά καί 
τήν έποχήν ταύτην διερευνώντες, εύρίσκομεν άλλα 
χαρακτηριστικά, ατινα  διόλου έλλείπουσιν άπό 
τής Επιγραφής μας, διότι καί πριν έτι τοΰ Αδρια- 
νοϋ ( 1 1 7 .  μ .Χ .) τό προσγραφόμενον τή  Δοτική I 
ήρχισε παραμελούμενον καί παραλειπόμενον, τό 
σχήμα τών γραμμάτων μεταπλασσόμενον έπί τό 
στρογγυλώτερον, τά τής στίξεως σημεία άποβαί- 
νοντα άλλόκοτα καί πρωτοφανή, τά  μονογράμματα  
πλεονάζοντα, καί έν γένει ή γραφή πρός τό έπ ι- 
τετηδευμένον τείνουσα (α). Α ί μεγάλαι δέ αύται 
μεταβολαί, αίτινες έπί τοσοΰτον προέβησαν, άπό 
Κομμόδου (1 8 0 . μ .Χ .) ρ,άλιστα καί έξής, ώστε 
σπανιώ τατα άπ αντάτα ι Επιγραφή μή φέρουσαίχνη 
τινα αύτών, επρεπε βεβαίως νά διακρίνωνται όπω- 
σοϋν καί έν τή  Επιγραφή μας, «ν ταύτην μάλιστα  
ύποθέσωμεν χαραχθεΐσαν κατά τούς χρόνους τοΰ 
Κλαυδιου' άλλ ού μόνον το ιαΰτα  ιχνη ούδόλως 
φαίνονται, άλλά καί πολλά καθαρόν τό άπλοΰν καί 
άρχαΐον σχήμα τών γραμμάτω ν, καί ή έπιμελής 
τοΰ προσγραφομένου I, χρήσις. Είναι λοιπόν δύσκο- 
λον καί άδικαιολόγητον άν κατατάξωμεν αύτήν έν 
τα ΐς σπανιω τάταις άρχαϊζούσαις τής έποχής τα ύ 
της, καί τήν άποσπάσωμεν έπομένως τών πρώτων 
χρόνων τοϋ Αύγουστου, μεθ’ ών συμβιβάζεται καθ’ 
ολας αύτής τάς ένδεχομένας έπόψεις.

§. δ . Κ αί τήν περίοδον δέ ταύτην τής ίσ το 
ρίας έρευνώντες, άν καί μετά πλήρους, θετικότητος 
είναι άδύνατον νά δρίσοψεν τό πρός § ή Επιγραφή 
άναφέρεται πρόσωπον, ώς μή παρέχουσα ήμ ΐν τό 
έπαρκοΰν φώς είς τήν άνακάλυψίν του, μετά μ εγ ί
στης δε πιθανότητος δυνάμεθα νά εϊκάσωμεν τά
έ ξ ή ς .

Ο Αύγουστος (3 1 . π. X.) νικητής άναδειχθείς έν 
τή κατά τό Ακτιον ναυμαχία (β), συνήθροισεν. 
«δπόσα ραίσετο κύκλω άστε’ έπιθρώσκων δουρομα- 
»νής πόλεμος» (γ) είς συνοικισμόν τής Νικοπόλεοις, 
ην ποός διαιώνισιν τής νίκης του έκτισε. Μετά δε 
τούτων συνηριθμοΰντο καί οί γείτονες Λευκάδιοι 
(ό), ώ ντινω ν ή πόλις, ώς έκθετος διά τήν θέσιν της, 
εις τάς τών πολέμων καταστροφάς· «te rra  m a- 
»r ique  expugn ab ilis  est» (ε), είχε καταντήσει 
καί ή δυστυχεστέρα τών άλλων, ό  Αύγουστος δέ, 
πιθανόν, είτε πρός ίδιους άποβλέπων σκοπούς (ς-),

(α) I .  F ran z iu s  E lem . E p ig ra p h . Gr® . p ag . 2 3 2 . 2 4 4 . 375 . 
(β) Δίων Κάσσιος Β·.β. ν Α . §. ά. (γ) ΑνβοΧ. Ελλ. Βιβ. θ'. ^  
5 5 3 . —  Δίων Κάσαιος «ύτο’ή. ($) Ανβολ. Ι λ λ .  αύτο'θ. καί Βιβ. 
ς-· V 251 . (ε) L iv . L ib . X X X II I .  C ap. 17. (ς·) Δ » η  ε’φο-

(Τόμ. Λ. Φυλλ. Ε.)
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εϊτε κα', ώς γενναίος, θελοαν νά δοξασθή, έλεών δυ
στυχή δλόκληρον πόλιν, ήν άπό τοΰδε ήρίθμη με’- 
ταξύ τών περιοικίδων τής Νικοπόλεώς του (α), άπε- 
φάσισε νά έξασφαλίσ^ αύτήν άπό πάσης έξοιτερι- 
κής προσβολής, άνεγείρων φρούρια καί άλλας όχυ- 
ρωματικάς οικοδομάς, ών μνείαν ποιείται ή Επι
γραφή μας.

Τό Ιστορικόν τοϋτο γεγονός, όπερ αρκετά π ιθα 
νολογείται, άποβαίνει βεβαίως άξιόλογον διά τήν 
Λευκαδίαν Αρχαιολογίαν, ώς δίδον ήμΐν τούλάχ ι
στον άφορμήν εις τοπογραφικάς καί τεχνολογικά; 
έρεύνας, περί ών ούδεμίαν άλλοθεν δυνάμεθα νά 
πορισθώμεν γνώσιν.
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ΙΕΤΟΡΙΚ1Ι ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙ
ΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
(Κατά τον Α. Θιερρΰν).

Είς τήν χώραν, τήν όποιαν κατοικεί ό Αγγλικός 
λαός, εισέβαλε κατά τόν ένδέκατον αιών* στρα
τός Νορμανδών, όστις εΐσελθών διά τής β ίαςέστρα-  
τοπέδευσεν έν αύτή. Κατέλαβε δέ καί κατείχε τήν 
γήν καί τούς κατοίκους ώς άγοόν έχοντα τά πρός 
έκκαρπίαν πρόσφορα έργαλεΐα. Ινα άπολαύση εύκο- 
λώτερον τά  πρός διατροφήν αναγκαία, διεσπάρη δ 
στρατός ούτος εις τά  πέριξ, διεμοιράσθη χωρίς νά 
διαλυθή- διότι καί οί βαθμοί διετηρήθησαν καί ή 
στρατιωτική ύποταγή καί ολα τά μέσα δ ι’ ών έν 
καιρώ πολέμου τά  στρατεύματα συνενοΰνται.

Πρός τούτοις δέ έτηρήθη δ διοργανισμός τοϋ 
στρατοΰ καί εις τούς υΙους καί έγγόνους τώ ν σ υγ -  
κοοτούντων αύτόν. Ωστε καί μετά πολλούς αιώνας 
άπό τής κατακτήσεως οί απόγονοι τών κατακτη-  
τών έστρατοπέδευον έν τφ  τόποι δ ιω ργανισ- 
μένοι ώς οί πρόγονοί το>ν. Είχον γενικόν αρ
χηγόν, διάδοχον τοΰ άρχηγέτου τής έκστρατείας, 
κατωτέρους άξιωματικούς καί στρατιώ τας κ α τα -  
γομένους άπό τούς συντελέσαντας είς τήν κατάκτησιν.

Ο νέος αρχηγός, όστις έξ αρρενογονίας ή θη
λυγονίας κατήγετο έκ τοΰ πρώτου, άπελάμβανε τό 
δνομα τοΰ β α σ ύ έω ς . Οί κατώτεροι αρχηγοί ε ί
χον τήν έποανυμίαν τών βαρώνων. Οί επίλοιποι 
τοϋ στρατοϋ έκαλοΰντο λα τ ιν ισ τ ί m ilites ( στρα- 
τιώ τα ι) ,  K n igh ls  ή Esquires  (ίππόται).

ΙΪ πρώτη διαμοίρασις τής χώρας έτηοεΐτο μέ 
τήν διαστολήν τώ ν βαθμών' ό άρχηγός ειχεν ιδιό
κτητα  μερίδιά τινα  τής χώρας, όσα είχεν οίκειο- 
ποιηθή ό προκάτοχός του,καί είχε προσέτι τήν έξου
σίαν τοϋ διαθέτειν περί τής κατοχής τοϋ ύπολοί- 
που κατά τινας ύπό τής πειθαρχίας τεθέντας νόμους.

βεΓτο εισετι τον καίτοι Τιτττδεντα Αντώνιον « ρ .τ τ ι (οί λαοι) 
»κακ'ον προστάτου λαοο/χενοι £ράσωσι* και διατοΰτο Αντώνιον 
»tu.'ev άλλους άναζτ,τίίσαι προσε'ταξεν.» Δίων Κάσσιος Βιο. ΙΝΑ. 

(α) Ξτράβ. Βιβ. ί .  Κεφ. 2 .
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Εδηλοϋσε δέ το προνόμιον τοϋτο προσθέτων είς 
την επωνυμίαν του τό δνομα τοΰ τόπου καί προσ- 
αγορεύων έαυτόν Daai.Ua της Α γ γ ί ία ς .  Ωσαύτως 
οί αξιω ματικο ί, οίτινες κατά τούς διαφόρους βαθ- 
μούς των κατεΐχον νομούς μάλλον ή ήττον εκτετα
μένους, καί οί είς αυτούς διαμείναντες στρατιώ τα ι 
διεστέλλοντο έκ τοΰ ονόματος τών επαρχιών ή τών 
ύποστατικών των.

0  αρχηγός τοΰ νικήσαντος στρατού εΤχε κηρυ- 
χθή ιδιοκτήτης τής χώρας καί τών όττηθέντων κα
τοίκων έν όνόματι τοϋ Θεοΰ καί τοΰ ξίφους του’ οί 
διακάτοχοί των έμαρτύροντο τόν Θεόν καί τό δι
καιωμάτων' τοΰτο δέ ήτο ή κληρονομιά. Οί το-  
ποτηρηταί είχον άφ’ έτέρου ώς βάσιν της κατοχής 
τό δ ικ α ιω μ άτω ν, τουτέστι τήν κληρονομιάν τών 
προγόνων των με τήν ευδοκίαν τοΰ άρχηγοΰ. Αλλά 
μεταξύ τών δύο τούτων άρχών της ιδιοκτησίας 
ποία ήτο ή έπικρατεστέρα; Περί τούτου έπρεπε 
συχνάκις νά γενναται αμφ ιβολία , καί τότε ό μεν 
αρχηγός διΐσχυρίζετο δτι έμελλε νά ύπεόνικήσΐ} ή 
ύπερτάτη βουλή του, οί δε αξιω ματικο ί τό έκ της 
κληρονομιάς δ ικ α ιω μ άτω ν. Τοΰτο δε έγίνετο συ
χνών αμφισβητήσεων αίτιον.

Τοιαύτη ήτο έν Α γγλία  τών απογόνων τών κ ατα -  
κτητώ ν ή κατάστασις. ύ ς  πρός τούς υίούς δέ τών 
κατακτηθέντων, τούς όποιους διεσήμαινον μ.έ τό 
δνομα subjects,  sujets, τούτέστι καθυποβεβλημέ- 
νου (έκ τοϋ subjicere =  καθυποβάλλω), εύρίσκον- 
το ουτοι είς τήν αύτήν τώ ν πατέρων των θέσιν. 
ΪΙσαν υποχρεωμένοι νά διατρέφωσι κατ’ άρέσκειάν 
του τό έν μέσφ αΰτών έσκηνωμένον πλήθος, καί ή 
ζωή των δέν εΤχέ τινα άξίαν είμή καθόσον έχρησί- 
μευεν είς τούς νικήτας. Οθεν δ καλός ή κακός τρό
πος, καθ βν ούτοι τούς [χετεχειρίζοντο, ήτο κατά  
λόγον τής περισσοτέρας η όλιγωτέρας ώφελείας, 
τήν όποιαν έξ αύτών άπελάμβανον. Εάν δέ ή βιο
μηχανία  τοΰ άνθρώπου δέν παρήγαγεν αρκετά, 
έπώλουν τό σώμα, καί οί αύτόχθονες Α γγλοι έθεω- 
ροΰντο ώς πραγματεΐα ι έξαγώγιμοι διά τήν Ιρλαν
δ ίαν καί άλλας ξένας έπικρατείας.

Εκαστος τών αξιω ματικώ ν είχεν είς τήν δ ιατα 
γήν του πράκτορας, οίτινες έπεφορτίζοντο νά συλ- 
λέγω σι τά τρόφιμα, δσα έξήγαγεν άπό τήν έπαρ- 
χίαν του, νά ύπερασπίζωνται τήν μετακόμισιν αΰ
τώ ν, νά πολεμώσι τήν άντίστασιν τών Οποτελών, 
νά τιμωρώσι τάς αποποιήσεις, νά προλαμβάνωσι 
τάς στάσεις, καί νά συμπνίγωσι καί αύτά  τών Οπη- 
κόοιν τά παράπονα* ήσαν προσέτι επιτετραμμένοι 
νά καταστέλλω σι πασαν ΰπό τών ύπηκόων γινομέ- 
νην πρός άλλήλους υβριν καί άδικίαν ώς πρός τά 
πρόσωπα ή τάς ιδιοκτησίας των, όπως έχωσι τό 
σώμα εύρωστον είς τόν κόπον, ίνα  μή έλαττωθή  
τό κεφάλαιον, έφ’ ού είργάζοντο πρός λογαριασμόν 
τοΰ κυρίου των (Lord), καί ίνα  μή παρενοχλώνται 
είς τήν παραγωγήν τών άπαιτουμένων προϊόντων.

Οί πράκτορες οΰτοι, οίτινες ήσαν επίτροποι, δικα- 
στα ί, έκτελεσταί, συνεκρότουν τήν ύπό τοΰ κυρίου 
καλουμένην ΑύΛήν.

Κ ατά τόν αύτόν τρόπον είχε καί δ στρατηγός 
τήν αύλήν του, σώμα προμηθευτών τοποθετημένων 
είς έκαστον τών υποστατικών του, καί είχε προσέτι 
αύλήν περιφερομένην, ήτις έπροπορεύετο οτε κατα  
τινας περιπτώσεις, συνοδευόμενος Οπό τών έπιτε- 
λών του,περιήρχετο πρός έπίσκεψιν τώ ν σκηνωμά
των. Επρεπεν αύτός καί ή συνοδία του νά εΰρίσκω- 
σι πάντα  τά  αναγκαία  είς τούς τόπους τούς όποιους 
διήρχοντο* καί οί ποομηθευταί τόσον ακριβώς έξε- 
τέλουν τό Οπούργημά τω ν, ώς-ε συχνάκις, πλησ ιά-  
ζοντος τοΰ βασιλέως, οί κάτοικοι άπεσύροντο έν 
τάχει μέ όσα ήδύναντο νά δίασώσωσιν εις τά  βάθη 
τών δασών ή είς άπομεμακρυσμένους τόπους.

όσάκις δέ οί ϋπασπισταί τοϋ βασιλέως έτα ξε ί-  
δευον μ ετ’ αύτοΰ ή εφερον τάς διαταγάς του, άπή- 
τουν τάς αύτάς χορηγίας καί Ικαμνον τήν αύτήν 
λεηλασίαν. Τά έθιμα τα ΰτα , καί τοι δικαιολογού
μενα ύπ’ αύτών τών καθηκόντων τοΰ άρχηγοΰ, δ- 
στις ώφειλε νά έφορεύΐ} τά π άντα , άπέβαινον ούχ ή τ
τον έπαχθή είς τούς τοποτηρητάς του, οίτινες τόσον 
όλιγώτερον ήδύναντο νά λαμβάνωσιν άπό τούς ύπη- 
κόους των, όσον περισσότερον άπαιτοϋσε παρ αύ
τών πρός ίδιον λογαριασμόν ό άρχηγός* διότι δσοι 
ήδύναντο νά έπαρκέσωσιν είς μίαν μόνην συνει
σφοράν, δέν ήδύναντο νά Οπομείνωσι δύο συγχρό
νως. Συνέφερε λοιπόν είς τούς αξιωματικούς νά με- 
τριάζωσι τάς φορολογίας τοϋ άρχηγοΰ καί τών 
πρακτόρων του. 0  δέ στρατηγός, άφ’ έτέρου, και 
Οπό τοΰ ίδίου καί Οπό τοΰ κοινοϋ συμφέροντος τοϋ 
στρατοϋ, είς συντήρησιν τοϋ δποίου ώφειλε να έπα-· 
γρυπνή, παρεκινεΐτο νά έμποδίζη έκαστον ά ξ ιω μ α -  
τικόν νά κακόντι Οπέρ τό δέον τήν έπαρχίαν του, 
ίνα  μή εύρεθϊ} αίφνης έξηντλημένος ό τόπος καί κα- 
ταθλίψη λιμός τό στρατόπεδον.

( 1 1 0 0 - 1  2 00 )  Εκ τούτου έπρεπε νά πηγάση με
ταξύ τοΰ άρχηγοΰ καί τών αξιωματικών του είδό- 
τ ι πάλης ωφελίμου πραγματικώς είς τούς ύπηκόους 
μολονότι ουτε ό αρχηγός ούτε οί άξιω ματικο ί δε 
έσυλλογίζοντο νά τούς άνακουφίσωσιν ενεκα της 
πρός αΟτούς εΰνοίας. Οί Βάρωνες εχοντες ζωηρο- 
τερον συμφέρον είς τοΰτο, διότι έπρόκειτο περί τής 
προσωπικής των ζωοτροφίας, πρώτοι Οψώσαντες 
τήν φωνήν άπήτησαν παρά τοϋ Βασιλέως νά υπο
γράψω π ρ α ξ ίν τ ιν α ,  διά της δποίας αύτοί περιέ- 
στελλον τήν δποίαν ειχεν έξουσίαν νά συλλέγη εις 
τάς έπαρχίας τω ν άνθρώπους διά τήν έπισκευήν τών 
τειχώ ν, τών γεφυρών καί τών οδών* περιωρίζετο ή 
ποσότης τοϋ σίτου καί τών ζώων, τήν δποίαν ώ- 
φειλον νά συλλέγωσιν οί ποομηθευταί του είς τάς 
περιδρομάς των, καί άπηγορεύετο ή κατάσχεσις τών 
φορτηγών ζώων, τών πρύς μετακόμισιν άμαξίων 
καί τών άγροτικών έργαλείων. Κ αί άπο τάς τρεις
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ταύτας αύθεντικάς πράξεις έζημιοϋτο πδς αξιω μα
τικός ιδιοκτήτης τής έπαρχίας, ήτις δι’ αύτών προ- 
σεβάλλετο· διότι ή άφαιροΰντο οί άνθρωποι άπό 
τής εργασίας, ή τά  έργατικά δργανα άφαιροΰντο 
άπό τών άνθρώπων, ή δ καρπός τής έργασίας έχά- 
νετο.Αύτη δέ ή συνθήκη, τήν δποίαν οί τοποτηρη- 
ταΐ έπέβαλον είς τόν αρχηγόν, ώνομάσθη ό Μ ίγα ς  
Χ ά ρ τη ς , Magna Charta (α).

ό  Βασιλεύς ήθέλησε μετά ταϋτα  νάέκδικηθή, 
Οποχρεόνων τούς Βάρωνας νά μή άπα ιτώ σι παρά 
τών ύπηκόων των είμή τακτικάς συνεισφοράς* ήθέ
λησε νά άφίνωσιν είς τούς έμπορους τήν έλευθεριαν 
τοΰ ταξειδεύειν* ηύνόησε τάς συσσωματώσεις έκεί
νων οίτινες ή'θελον νά θέσωσιν έν κοινφ τήν βιο
μηχανίαν των* έλαβε τάς πόλεις Οπό τήν προστα
σίαν του* έδωκεν έξασφαλ'.στικά γράμματα είς τούς 
άνθρώπους, δχι έλέω κινούμενος, άλλά διά τό ίδιον 
συμφέρον, καί διότι πας Οπήκοος, ουτινος παρεμ- 
ποδίζετο ή εργασία, ή δστις έφθείρετο διά τήν πολ- 
λήν έργασίαν πρός θεράπευσιν τών χρειών ένός μό
νου, έπροξένει ζημίαν ε ίί ολόκληρον τήν κοινότητα 
τών νικητών.

Ούτως ά μέγας χάρτης καί οί μετά ταϋτα θε
σμοί άπέβησαν πρός δφελος τών ήττηθέντων* άλλά 
μόναι αί έκφράσεις των άποδεικνύουσιν δτι τούτων 
ί) ωφέλεια δεν ήτο δ άμεσος σκοπός, καί δτι οί νι- 
κηταί δέν τού; έτίμων είμή μόνον ώς έργατικά ζώα, 
τά όποια δέν θέλει τις νά άπολεσθώσι παντάπασιν. 
Αρθρον τοΰ μεγάλου χάρτου απαγορεύει τήν κατα
στροφήν τών οίκων, τών. δασών, τών άνθρώπων, 
άνευ τής άδειας τών ίδιοκτημόνων.

Κ ατά  τινας ρητάς ή Οπό τοϋ άρχηγοΰ ώρισμένας 
έποχάς έγίνετο γενική συνέλευσις καί τρόπον τινά  ή 
έπιθεώρησις δλου τοΰ στρατοϋ. Εκαστος α ξ ιω μ α 
τικές, έκαστος στρατιώτης έπορεύετο είς αύτήν, 
παρευρίσκοντο δέ καί οί εφημέριοι τοΰ στρατοϋ. 
1Ϊ συνέλευσις αύτη ώνομάζετο parliam ent (συν- 
διάλεξις) τό δποΐον σημαίνει βου2ή ' διότι έκαστος 
έξηγεΐτο έν κοινφ, καί έβουλεύοντο περί τών έντός 
ή έκτος τοΰ τόπου κ ινημάτω ν, περί τής τοποθετή- 
σεως τοϋ στρατοϋ, περί τών μέτρων,διά τών δποίων 
ήδύνατο νά τηρήται ή ησυχία έν μέσω τών ύπ η
κόων καί νά κατορθωθή ώστε νά δίδωσιν ούτοι 
περισσότερα χρήματα ή τροφάς.

(1 2 0 0 — 1 3 00 )  Οί δέ Οπήκοοι,εν ώ έτρεφον τού; 
κυρίους το>ν, επρεπε νά ζώ σι καί αύτοί. Υποκινού
μενοι καθ έκάστην καί ύποκεντώμενοι άφ’ ένός μέν 
Οπό τής ανάγκης τής εύημερίας, άφ’ έτέρου δέ ύπό 
τής δυσκολίας τοΰ νά άπολαύσωσι ταύτην, δεν 
έβράδ κναν νά πολλαπλασιάσωσι τήν δύναμιν τής 
βιομηχανίας των* δθεν άνεφαίνοντο ήδη χειροτε- 
χνία ι, καί α ί πόλεις ηύξανον καί έκραταιοΰντο. 
Τότε οί νικηταί δέν έπρόφθανον πλέον νά κ α τα -

(«) 6 :α  το κείμενον α ύτ ΐς  εις τό υΰγγρ«|λ(Λ* τοΰ Βλάκς·ωνος.

γράφωσι τά κτήματα  έκαστου καί τήν άφαιρετέαν 
ποσότητα. Η ιδιοκτησία ηύξανε καθημερινώς, καί 
μετ’ ού πολύ οί συνταχθέντες Οπολογισμοί δέν ήσαν 
πλέον ακριβείς* συχνάκις έχρειάζετο ή νά κατα-  
στρωθώσιν άλλοι νέοι, ή νά ζημιωθή δ επί τή  βά 
σει τών προγενεστέρων εκτιμήσεων είσπράττων τάς 
συνεισφοράς. Εμελλε λοιπόν, φυσικώ τώ  λόγω , νά 
ζητηθνί πρόσφορον μέσον πρός άπομάκρυνσιν τών 
δυσκολιών τούτων, καί τό μέσον εύρέθη. Τοϋ κινη- 
τοϋ πλούτου ή έκτίμησις άπέβαινε δυσκολωτέρα 
είς τάς πόλεις* έκ τούτου Οπεχρέωσαν τούς κατοί
κους τών πόλεων νά έκλέγωσι μεταξύ των άριθ- 
μόν τ ινα  αντιπροσώπων, ίνα  ύπάγωσιν είς τό κοι- 
νοβούλιον δτε συνήρχοντο δ ζ-ρατηγος, οί τοποτη- 
ρηταί, οί εφημέριοι καί οίς-ρατιώται, ν’ άπαντήσοι- 
σιν είς δλας τάς έρωτήσεις, δσας ήθελε τούς κάμει 
περί τής κώ μη;, τής πόλεως, τής κοινότητας έ- 
κάστου, νά είπωσι πόσα τέλη ήδύναντο νά Οπο
μείνωσι, καί έάν ήμποροΰσαν νά δώσωσι περισσό
τερα. Τούς ύπεχρέωναν δέ νά Οπογράφωσι πράξεις 
συνεισφοράς, ίνα  μή δύνωνται ’έπειτα νά ά ντ ισ τα -  
θώσιν είς τούς είσπράκτορας καί νά άναβάλωσιν ή 
νά άποποιηθώσι τήν πληρωμήν., ύποχοεούμενοι, ού
τως είπειν, 0π’ αύτής τής ιδίας των ΰποσχέσεως.

Η κατωτέρα τάξις τοΰ στρατοϋ, οί ίπ π ότα ι, μή 
εχοντες είμή μικρά μερίδια γής, καί μή δυνάμενοι 
νά λαμβάνωσιν, ώς οί ανώτεροι των, κατ αρέσ
κειαν άπό τά άγαθά τών υπηκόων, είχον έπιχειρήσει 
βιομηχανικά εργα καί έπρόσθετον ουτω τόν καρπόν 
τής ιδίας έσγασίας, είς τό δποΐον έλάμβανον μέρος 
έκ τών εισοδημάτων τών ύπηκόων. Παραδεχόμενοι 
τάς τέχνας τούτων, παρεδέχοντο καί τά  ήθη καί 
ολίγον κατ’ όλίγον συνεμιγνύοντο μετ’ αύτών. Είς 
τούς άρχαιοτέρους χρόνους, δταν έσυγκαλοΰντο, 
συνεκάθιζον είς τόν αύτόν τόπον μέ τούς αξ ιω μ α
τικούς τω·', μέ τούς πνευματικούς χα ϊ κοσμικούς 
Κ υρίους  (Lords spirituels et temporels), άλλ’ 
άφοΰ καί άπλοι πολΐτα ι καί μέλη τών κοινοτήτων 
προσεκλήθησαν είς τήν βουλήν, οί ς·?“τ ιώ τα ι άπε- 
χωρίσθησαν τών άρχηγών τω ν, καί ένωθέντες μέ 
τούς πολίτας, έβουλεύοντο μέ αυτούς είς άλλον χω 
ριστόν τόπον.

Τοιαύτη είναι ή άρχή τής κάτω βουλής ή βου
λής τών κοινοτήτων (Chambre des communes) 
τής άποτελούσης μέρος τοϋ Αγγλικού Κοινοβουλίου. 
Αί πόλεις ές-ελλον άντιπροσώπους δχι βέβαια μέ 
πολλήν εύχαρίστησιν, διότι έπρεπε νά τούς δια — 
τρέφωσιν έξ ιδίων κατά τήν δχι βραχεΐαν ταύτην  
διαμονήν τ&)ν μακράν τών έργων καί ύποθέσεών τω ν, 
Οί άντιπρόσωποι άφ έτέρου ούδέ αύτοί παρουσιά- 
ζοντο εύχαρίστως' διότι ήναγκάζοντο νά διακό- 
πτω σι τάς ασχολίας, έξ ών έτρεφον τάς οίκογενείας 
τω ν, ’ίνα ύπάγωσι νά δηλώσωσι μετά πάσης ακρί
βειας ένώπιον τώ ν άρχόντων, τών δποίων έβλε
παν τήν χεΐοα ΰψουμένην πάντοτε έπί τής κεφαλή;
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τω ν, πόσον εϊς τί) έξης ήδύναντο νά του; άφχιρέ- 
σοισιν άπό τον καρπόν των κόπων καϊ τ ι ;  βιο- 
μηχανία; των, χωρί; νά του; έξολοθρεύσωσιν όλο- 
κλήρως.

( 1 3 0 0 - 1  400) Καί αυτη μέν ή σύγκλητο; τών 
άντιπροσώπων τών κοινοτήτων εύρέθη κατά πολ
λά εύλογο;, κα!, καθιερωθέντος του εθίμου, έπροσ- 
καλοΰντο άφεύκτ&ίς όσάκις έπρόκειτο περ! φορολο
γ ία ;. Κ ατάδέ τον ιδ\ αιώνα ήρχίσεν δ ςρ ατόςπρός 
άπόκτησιν γης κα! λαφυραγωγίαν νά κάμνη έκ- 
δρομάς έκτος της χώρας, δθεν οί έν τέλει έχρειά- 
ζοντο δπλα, τροφάς κα! πολεμοφόδια, διό κα! 
συχνάκις. έσυμβουλεύοντο τούς πολίτας.

Βλέποντες έκ τοϋ πλησίον καί συνεχώς τον νι
κητήν, ήρχισαν οί πολΐτα ι νά τον φοβώνται δλ ίγώ -  
τερον' δέν τον είδαν πλέον ώ; ένοπλον κατακτητην  
πλήρη αξιώσεων κα! έπαπειλοΰντα τον θάνατον, 
άλλά μάλλον ώ ; κλέπτην κινδυνεύοντα καί έτοιμον 
νά συμβιβασθή, δθεν καί ένόμισαν νά έπιβάλωσι 
συνθήκας. Καί έπειδή είχον ήδη άναλάβει πλέον 
εκτεταμένα; βιομηχανικά; έπιχειρήσεις, ή απαραί
τητος ανάγκη τοΰ νά έχωσι κατά πασαν περί- 
■πτωσιν ποσότητά τ ινα  διαθέσιμον τού; εκαμνε νά 
προσέχωσιν εί; τα ; απαιτήσει; καί νά ήναι πλέον 
ευαίσθητοι ώ ; προ; τήν ιδιοκτησίαν των. Οί α ντ ι
πρόσωποι έξέφραζον τά  παράπονα τών έντολέων 
τω ν καί συνηγόρουν δπερ αύτών. Τοιουτοτρόπο^ς δ 
θεσμός, ος·ι; είχε συς-αθή προ; εύκόλυνσ,ν τών εισ
πράξεων, άντεστρέφετο κατά τώ ν έπικαλουμένων 
τήν βοήθειάν του καί έπροστάτευε τού; νικηθέντα; 
κατά  τη ; αρπαγή; τών νικητών.

Επί πολύν χρόνον μόνη ή παρουσία καί δ λόγο; 
τοϋ Α ρχιστρατήγου, ο έστι τοϋ βασιλέω ;, έκαμεν 
ώστε αμέσως ενθυμούμενος δ ύποκείμενος Λαός 
τήν φρίκην τη ; είσδρομής, τήν κατερήμωσιν, τά ;  
πυρκαϊάς καί τήν σφαγήν, έκλινε τήν κεφαλήν καί 
έδέχετο τού; ραβδισμού;,φοβούμενος μήπως δ θά 
νατο ; τιμωρήση παρευθύ; τήν παραμικράν άντί-  
στασιν. Ητο αυτη ή φυσική ύπακοή τοΰ αδυνάτου 
κύπτοντας ύπό τήν βίαν. Αλλά πρί> πολλοΰ ήδη 
πζρελθόντο; τοϋ χρόνου τούτου, καί δτε είχε σχε?- 
δον έξαλειφθή ή μνήμη του, δτε δ τρόμο: δεν ήτο 
πλέον ή ποώτη έντύπωσις καί ήδύναντο οί άνθρω
ποι νά συλλογίζοντα ι προ τοΰ νά φοβώνται, ή 
ύπακοή αυτη έξησθενίσθη. Το έννόησεν δ νικητή; καί 
ινα  μή τολμήσωσιν οί ύπήκοοι νά συμμετρηθώσι προς 
αύτόν καί νάπροσμείνωσι μετά τήν απειλήν το άπο
τέλεσμα, έπεκαλέσθη πρός ύποστήριξιν τη ; θελή- 
σεώς του, δχι πλέον τήν περιωρισμένην έξουσίαν 
του, άλλά μυστικήν τ ινα  δύναμιν καί παντό; αν
θρωπίνου κράτους άνωτέραν. Αφ ής σ τ ιγμ ή ; έπε- 
νοήθησαν οί δπήκοοι νά καταμετρήσωσι τήν ένέρ- 
γειαν τών δεσποτών, έπενοήθησαν ούτοι νά ύπεξαι- 
ρέσωσι παντό; ύπολογισμοΰ τήν ένέργειάν το)ν.

() 3 0 0 - 1 6 0 0 )  Λιεκήρυξαν επισήμους τό δικαίω

μά των ώ ; ιερόν καί θειον δικαίωμα. Αύτό; δ 
θεό; ειχε πολεμήσει καί νικήσει δ ι’ αύτών, καί δι’ 
αύτών ήθελε νά διατηρήσ^ τήν κατάκτησίν του. 
Επί τοΰ στηρίγματο; τούτου παρουσιάζετο ή θέ- 
λησ ί; των είς τήν φαντασίαν τών ήττηθέντων, καί 
πάντε; έσιώπων τότε ένώπιον δακτύλου πρό; τόν 
ούρανόν ύψουμένου, ώ ; άλλοτε έσιώπο>ν ένώπιον 
χειρό; τεθείση; έπί της λαβής τοϋ ξίφους.

Εϊς τήν βαρβαρότητα τών πρώτοιν χρόνων τό 
θειον τοΰτο έπιτίμ ιον τής κατακτηθείσης κυριότη
τας είχε τ ί ωφέλιμον, καθόσον διά τίνος μυς-ηριώ- 
δου; ΐσχύο; άνέστελλε τόν ληστήν, δστι; ήθελε νά 
απόκτηση, έμπροσθεν άλλου ληστοϋ ήδη κατέχον- 
τος, καί ούτως έτελείονε τού; πολέμου;, ο'ιτινε; 
χωρί; τούτου ήθελαν διαρκέσει αιωνίους. Τά Εβραϊ
κά Ιθιμα καθιέροναν τήν αρχήν ταύτην,κα ί έπί τή; 
παοαδόσεω; τούτων ες-ηρίχθη τό νέον δόγμα τής 
θειότητος τής Εξουσία;. Αλλ’ ή νέα θεωρία δεν 
ώμοίαζε παντελώ; τήν άρχαίαν. Αντί τοϋ ΐδιοκτή- 
μονος, δ όποιος στρεφόμενος πρός τούς θέλοντας 
νά τόν έξώσωσι, τούς έφώναζε « Μή αποβλέπετε είς 
τήν ί δικήν μου καί τήν ίδικήν σα; δύναμιν, δπάρ- 
χει δπισθέν μου άλλος καί έμοΰ καί υμών ισχυρό
τερος, δς τις έξουσιάζει ταΰτα , τών δποίων δεν έ- 
χοι είμή τήν έπικαρπίαν, καί πρός τόν δποΐον μέλ— 

|λει νά διαφιλονεικήσητε «άνθρωπος έλεγε πρός ά λ 
αλους ανθρώπους'» σείς είσθε ίδικοί μου, θέλησις 
άνωτέρα ήαών σα; εδ&>κεν είς έμε, και δ θέλων νά 
σα; εξουσιάζω έγώ , σα; βλέπει καί μέ Οποστηρί- 
ζε ι» . Αυσκολωτέρα ήτο κατά τήν δευτέραν ταύτην  

ίπερίπτωσιν ή πεποίθησις.
Καί δμως οί άθλιοι υπήκοοι έπτοημένοι έπ ίστευ-  

σαν κατ’ άρχάς καί έταπείνώθησαν, καί δταν δ ίε- 
ρεύ; διεκήρυττε το ιαΰτα  αξιώματα,δέν έτόλμο)ν νά 
άμφιβάλλω σιν .0  άνθρωπος, διά τοϋ δποίου συνήθως 
έξεφράζετο δ Θεός, ήδύνατο ποτέ νά άνοιξή τό 
στόμα χωρί; νά λαλήσ^ θεόπνευστα ρ ή μ α τα ; Αλλ 
ήλθε καιρό;, καθ’ δν οί θέλοντες νά άναγνωρίζωνται 
ώ; δεσπόται ένόμισαν δτι δεν ήτο αρκετή μόνου 
τοΰ κλήρου ή ύποστήριξι;, κα! παρέσυρον μεθ έαυ- 
τών καί τού; νομολόγου;, χωρί; νά έννοήσωσιν δτι 
ή δπεράσπισις αίίτη δέν ήρμοζεν ε ί; αύτού;, καί δτι 
τό όχύρωμα ήθελεν έντό; ολίγου μεταβληθϊ) εί; εχ
θρικόν δομητήριον. Συντεταγμένον έν είδει μυστη
ριωδών προτάσεων, τό θειον δίκαιον άπέκρουε πά
σαν έρευναν, άλλά μεθερμηνευόμενον ε ϊ; λογικά επ ι
χειρήματα έπροκάλει τάς συζητήσει; καί τό πάν 
έγκατελείπετο εί; τήν άμφισβήτησιν. Κ αί τω όντι, 
ένώ οί δογματίζοντε; δέν εδρισκον αντιπάλου;, 
πολλού; εύρον τοιούτου; οί διά λόγων μαχόμενοι. 
Πάσα πρότασι;, άμα παρουσιάζετο, έγέννα άλλην 
εναντίαν. Εϊ; τού; άποδεικνύοντας διά συλλογισμών, 
δτι οί νικηταί είχον δικαίωμα ιδιοκτησία; έπί τών 
νικηθέντων, κατά τόν αύτόν τρόπον ούτοι άπεκρι·» 
νοντο δτι ούδενό; ήσαν κτήμα. Α^λ δ θεό ;, ελε-s
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γον οί πρώτοι, σά; έδωκεν είς ήμας. Αλλ’ ό Θεός, 
άπεκρίνοντο οί άλλοι, μάς είχε δώσει πολύν χρόνον 
πρότερον είς ήμά ; αύτούς.

Τοιαύτη ητο ή θέσις τών πραγμάτων καί αί 
μεταξύ δεσποτών καί ύπηκόων σχέσεις, δτε κατά 
τό 1 6 0 1  δικηγόρο; τ ί ; ,  άντιπρόσοιπο; τών κοι
νοτήτων άγορεύοιν περί τίνος φόρου, τόν όποιον 
έζήτει ή Βασιλίς Ελισάβετ, ήρχισεν ουτω τόν λό- 
γοντου’ «Θαυμάζω δτι ή Βουλή έμμένει ΐώ ρ α  εί; 
«τήν συζήτησιν, έάν πρέπει νά παραχωρηθή ό φό- 
»ρ ο; καί πότε θέλει πληρωθή. Μήπω; άγνοοϋμεν 
»οτι πάντα δσα έχομεν άνήκουσιν ε ϊ; τήν Μεγα- 
«λειότητά της, καί δτι νομίμου; δύναται νά άπαιτή  
»παρ’ ήμών κατ’ αρέσκειαν παν δ ,τ ι β ο ύλετα ι;»  
Τούς λόγους τούτους διέκοψαν οί αλαλαγμοί καί οί 
καγχασμοί τοϋ ακροατηρίου. 0  Πρόεδρο; έπέβαλε 
σιωπήν, καί δ δικηγόρος άναστάς έκ δευτέρου ύπε- 
στήριξε τήν πρότασίν του καί διΐσχυρίσθη δτι ήδύ
νατο νά τήν άποδείξν; διά παραδειγμάτων τής έπο
χής Ερρίκου τοΰ Γ . καί τών Βασιλέων Ιωάννου 
καί Στεφάνου. Τότε οί αλαλαγμοί έπανελήφθησαν.

Καί τω όντι πολλά παραδείγματα ύπήρχον. Αλλ 
οί γογγυσμοί τή ; βουλή; ήσαν παράδειγμα ένε- 
στώ ; καί ούχ ήττον τών άλλων έπιβεβαιωτικόν. 
Εδ είκνυον ούτοι έναργώς, δτι φράσεις καί μαρτυ- 
ρίαι δέν ισχυον νά έμπνεύσωσιν εϊς τούς ύπηκόους 
Α γγλου; τήν πεποίθησιν, ήτις κατελάμβανε τούς 
προπάτορας των βλέποντας τό ξίφος Γουλιέλμου 
τού Νόθου είς τήν χείρα τοΰ υίοΰ του ή τοϋ έγγό- 
νου του.

Κ χ τ ’ έκεΐνον τόν χρόνον νέφος νομοδιδασκάλων 
ύψόνετο ινα άποδειξωσι τό άναπόδεικτον, τήν έξου
σίαν. Η έξουσία φανερόνεται διά τής ένεργείας. 
Είναι πραγματικόν γινόμενον, τό όποιον ούτε 
π λάττε ι δ συλλογισμός ούτε άφανίζει. ΙΙασα άρχή, 
ήτις διά συλλογισμών θέλει νά α π οδεί^  τήν υπαρ- 
ξίν της, διακηρύττει τόν θάνατόν της.

Τφ 1 5 9 1  πάντες οί δ ικασταί τής Α γγλίας εί- 
χον ήύη συντάξει έκ συμφώνου θέσπισμα μετα- 
βάλλον είς δ ικα ιώ ματα τά  πραγματικά  τής κατα- 
κτήσεως συμβάντα καί άνασταΐνον διά τής λογική; 
ύλικόν έργον, τοΰ δποίου ό χρόνος είχεν ήδη δια- 
φθείρει τήν δύναμιν.

Λιεδήλωσαν δ ,τ ι πρό τριών αιώνων διεδηλοϋτο 
άφ έαυτοϋ, οτι ό νικητής ήτο κυρίαρχης δεσπότης 
καί δτι οί νικηθέντε; ήσαν είς τήν διάκρισίν του.

«Ο τι έπειδή ή χώρα, οί έγκάτοικοι, ή βιομηχα
ν ί α  τοΰ τόπου ύϊϊήρχον διά τάς άνάγκας, τήν 
«τροφήν, τάς αναπαύσεις, τήν πολυτέλειαν τοΰ 
«κατακτήσαντο; στρατοΰ, άναμφιοβήτητον δικαίω- 
»μα είχεν ό άρχηστράτηγο;, ενεργών άντί τοΰ 
»ς·ρατοΰ, νά διαθέτη τήν έργασίαν τών καθυποτα- 
«χθέντων, νά τήν βιάζη, νά τήν διακόπτη καί νά 
»τήν κανονίζ-ij κατ’ αρέσκειαν, νά διορίζη τήν κα- 
»Τα<7^ενήν τών δσα αύτός έπροτίμα καί νά άπα-

»γορεύχι δσα αύτό; δέν ήγάπα' νά δίδη άποκλει- 
«στικά προνόμια εί; έκείνου; τών δποίων τόν ήρε- 
»σκεν ή δεξιότη;*»

«Ο π δ βασιλεύ; είχε τό νόμιμον δικαίωμα τοΰ 
»νά έμποδίζτ; τήν μετακομιδήν τών πραγματειώ ν, 
»νά άναστέλλη τ ά ; πωλήσει;, νά κατακρατή τά  
«πλοία ώ; αίχμάλοιτα εί; τού; λ ιμ ένα ;, καί νά 
»πωλ?) μετέπειτα τήν άπό τών προσκομμάτων 
«τούτων ά π α λλα γή ν»

«Οτι ούδεί; ύπήκοο;, άνευ τή ; συναινέσεώ; του, 
«ήδύνατο νά έξέλθ^ άπό τήν κατακτηθεϊσαν γήν 
»έπί φόβοι μήπω; ή ιδιοκτησία τοΰ κατακτητοϋ 
«έλαττωθή ώ ; πρός τήν βιομηχανίαν ή τό σώμα 
»τοΰ φυγάδο;’ »

«Ο τι, έπειδή τό συμβούλων τών πολιτών πρός 
«μόνην τών κατακτητών τήν ωφέλειαν είχε καθι- 
«δρυθή, ή παρέμβασί; του εις τάς φορολογίας δέν 
»ήτο απολύτους άναγκαία’ δτι μόνος ό στρατηγός 
«ήδύνατο διά τίνος διαταγής τής ήρέρας  νά λάβη 
«δθεν ήθελε καί δι’ ούτινο; ήθελε τά  τρόφιμα, τών 
«όποιων είχεν άνάγκην, καθώς δταν γ ίνω ντα ι φο- 
»ρολογίαι έν καιρφ έκστρατείας.»

«Οτι είχε τό δικαίωμα νά θετνι έν καταστάσει 
«πολέμου όποιανδήποτε πόλ'.ν ή κώμην κατ άρέ- 
«σκειαν, καί νά ένεργή στρατιω τικώ ς, ώ ; έν ήμέρα 
«είσδρομή:, έπί τών πραγμάτων καί έπί τών άν-  
«θρώπων»

«Ο τι, ένί λόγ«ρ, δ Βασιλεύς, ύπέρτατο; φύλαξ 
«τή ; κατακτήσεω;, όφείλων νά έπαγουπν^ πρό; 
» συντήρησίν τ η ;, έπρεπε νά ήναι δ ικαστή; πάση; 
«έπιβολή; καί πάση; άμύνη;' δτι έπομένω; είχε 
«δικαίοιμα μόνο; του νά δικάζη καί μόνο; του νά 
«τιμωρώ* νά άντιπροσωπεύηται ε ί; τά ; δ !κα ;του  
«ίιφ’ ούτινο; ήγάπα, καί νά διορίζη κατ’ άρέσκειαν 
«δικαστήρια πρό; διατήρησιν τή ; ύπό τών νικητών 
«καθιδρυθείση; κοινή; εύταξία ;.»

Αί κυριαρχικαί αύται πράξει; έκαλοϋντο τό β α -  
a iJ ixd r προτέρημα  (la prerogative royale) κα! 
οί θεσπίσαντε; τοϋτο ένομοθέτησαν συγχρόνω; δτι 
ήτο άναμφιοβήτητον καί δτι έθεωρεΐτο έγκλημα  
πάσα περί αύτοϋ άμφιβολία, prerogativam  nemo 
audeat disputare, μηδεϊς τοΜ ιάτω άιιφισβητεϊν· 
π ερ ί τοΰ προτερήματος.

Α λλ’ ή άπόφαβί;τω ν δέν ΐσχυε κατά τή ; έπα- 
ναστάσεοι; τώ ν συμφερόντων. Εάν τό ξίφο; τοΰ κα- 
τακτητοΰ καί αύτό ; ό είς τήν φαντασίαν τών υπη
κόων παρουσιασθείς βραχίων τοΰ Θεοΰ δέν τούς 
έδάμαζον, τ ί ήδύνατο νά έλπίση νομολόγος μόνον 
δπλον έχων τόν κάλαμόν του ; δθεν δεν έψήφισαν 
περί τής άπαγορεύσεως κα! έτόλμησαν νά ά μ φ ισβη -  
τήσωσι.

Φαίνεται δτι είς τό έσχατον τή ; δυστυχ ία ; ή 
ανάγκη τή ; βελτιο')σεω; ένεργεΐ μέόλιγωτέραν βίαν 
έφ ήμών, παρ’ δταν εύρισκώμεθα εί; κατάστασιν  
όπωσοϋν ύποφερτήν. Οταν αί πρώται χρεΐχ·. άποό-
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ροφώσιν δλην την προσοχήν, το πνεΰμα κουρασμέ
νον άπδ την παντοτεινήν περί αύτών φροντίδα χα- 
λαρόνει, άμα αύται εύχαριστηθώσι καί δεν ηναι 
πλέον έπιδεκτικδν άλλης ένεργείας. Α λλ ’ δταν ή 
ζωή δέν ήναι τόσω δύσκολος, ό νοϋς μας, ήττον 
περι&.>ρισμένος, άναπτεροϋται, έξετάζομεν άκριβέ- 
στερον τήν κατάστασίν μας, κα'. εχοντες περισσοτέ- 
ρας έπιθυμίας,άνακαλύπτομεν έν αύτ^ περισσότερα 
προσκόμματα και έπομένως ή ιδέα τών μεταβολών 
μας βασανίζει. Εως ού οί ύποτεταγμένοι λαοί τής 
Α γγλίας δέν άπελάμβανον έργαζόμενοι είμή εύτε- 
λές εισόδημα, ύπέμενον άγογγύστως νά δεσμεύων- 
τα ι καί νά άπογυμνόνωνται. Επί τών Γουλιέλμων, 
δτε οί νικη-α ί είχον τδ παν καί τίποτε δέν είχον οί 
νικηθέντες, ύπέμενον ούτοι καί ένεκαρτέρουν. Επα- 
νεστάτησαν δε έπί Ιακώβου τοϋ Δ\ δτε τού πλού
του τών Λόρδων τριπλάσιος ητο ό πλούτος τών 
κοινοτήτοιν.

Τότε ήρχισεν ή άμφισβήτησις περί τής κατακτή-  
σεως, καί φωναί ύψοϋντο κατά τών άπλουστέρων 
πράξεων τών κατακτητώ ν. Κ αί τφ ό ντ ι ή άπλου- 
στάτη πασών ήτο άναμφιβόλως δ φόρος, τδν δποΐον 
άπητουν προς ζωοτροφίαν τω ν, καί τά  μέτρα διά 
τών οποίων ένήργουν έπί τής βιομηχανίας, τών 
κτημάτω ν καί τών προσώπων τών ύπηκόων, έπί 
σκοπώ καί τδ ετήσιον εισόδημά των νά αύξήσωσι 
καί νά κάμωσιν έκτακτα κέρδη. Η πάλη λοιπδν 
ήρχισε διά τή ; προσβολής τών μέτρων τούτο^ν.

Γην ιδιοκτησίαν των καί βιομηχανίαν ήΟέλησαν 
πρδ πάντων ν απελευθερώσω σι ν οί νικηθέντες. Η 
βιομηχανία έστενοχωρεΐτο π*νταχόθεν" διά τών 
απαγορεύσεων άνεστέλλοντο αί έπιχειρήσεις’ τά  μο- 
νοπωλεΐα ενέκροναν τήν έργασίαν καί άνέτρεπον τά 
καθιδρυμένα καταστήματα ' τά  δικαστήρια διά τών 
άποφάσεών τ&)ν διέκοπτον δλας τάς ύποθέσεις" ή 
αιφνίδιος φυλάκισις ένδς άνθρώπου ήφάνιζε καί αύ- 
τδν καί τούς άνταποκριτάς του, καί ή αύθαίρετος 
δικαιοσύνη προσβάλλουσα ενα μόνον βιομήχανον 
έβλαπτε κατ άντίκρουσιν καί άλλους τώ ν δποίων 
έφείδετο. Οταν οί ύπήκοοι έφθασαν νά συναισθαν- 
θώσι τήν μεταξύ τής ανεξαρτησίας καί τοϋ πλού
του συνάφειαν, τούς δεσμούς, οίτινες διά τοϋ συμ
φέροντος συνέδεον αύτούς πρδς άλλήλους, εχοντες 
έκαστος ανάγκην τής ελευθερίας τώ ν άλλων, συνε- 
νώθησαν, έσυσσωματώθησαν είς έν έθνος καί έγ ι
ναν μ ία  δύναμις.

Διότι δέν πρέπει νά πιστεύσωμεν δτι προ τοΰ 
χρόνου τούτου ύπήρχεν έθνος Αγγλικόν. Ναί μέν ύ- 
πήρχεν είς τήν Α γγλίαν έθνος στρατοπεδεϋον, έθνος 
ξένον, άλλ’ οί αύτόχθονες οΰδέν άλλο είχον κοινδν 
μεταξύ των παρά τήν δυστυχίαν. Εκαστος μεμο- 
νοιμένος έδούλευε τδν Κύριόν του, τίποτε δέν έκαμνε 
διά τούς δμοίους του, καί τίποτε δέν άπελάμβανεν 
άπδ αύτούς, ένί λόγω δέν ύπήρχεν είμή πλήθος ά- 
συνάοτητον καί δ'.εσπαρμένον. Αλλ’ ή βιομηχανία

δι’ αμοιβαίων έκδουλεύσεων τούς συνήνωσε καί τους 
ένέπνευσε τήν επιθυμίαν τής κοινής έλευθερίας.

(ακολουθεί) Π. Β. Α.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Περί τώ ν  φαινομένων καί τή ς  αρχής 

Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ

Συντεθέν μέν ύπδ τοϋ Ιατροϋ

Λ Ε Α Ο Ϊ Τ Ο Ϊ ,
Μεταφρασθέν Si δπό 

Π. ΛΑΖΑΡΑ (1).

« Τίποτε δέν ώρίσθη τόσον συχνώς καί τόσον 
διαφόρως δσον ή ζωή. Τοιαύτη είναι ή τύχη τών 
μή δυναμένων νά δρισθώσι

Η  ζωή, είπαν, είναι άρχή εσωτερική ένερ
γείας. —  Η  ζωή είναι ή πρός καιρόν συνένωσις 
τοϋ ενδομύχου αισθητηρίου και τοϋ ύ.Ιικοϋ συγ
κρίματος δ ιά  τίνος 'Erdpuov τοϋ όποιου αγνοεί
ται ή ουσία.

Η  ζωή εϊ> α ι ή διοργάνωσή έν ένεργεία ή ε ι
δική ένεργητικότης τών διοργανωιιίνων σωμά
των.

Ε ίνα ι άθροισμα φαινοιιένων διαδεχόμενων τό 
tv τό a J Ju  έπί τινα τακτικόν χρόνον εις σώμα 
διωργανωμένον.

Ε ίναι διηνεκής όμοιότης φαινομένων,  απ έ
ναντι τής διαφορότητος τών έζωτ ερικών έπ ενερ
γειών.

Εγώ σκοπδν δέν έχω νά προσθέσω δρισμδν είς 
τούτους καί πολλ.ούς άλλους δρισμούς, άπαξάπαν- 
τας εξίσου σχεδόν έλλείποντας καί άνεπαρκεΐς.

Περιορίζομαι είς μ ίαν διασήμανσιν.
ή  ζωή είναι είς έκ τώ ν τρόπων τής ύπάρξεώς· 

καί τοϋτο έχουσι κοινδν είς τδν τρόπον καθ’ 8ν 
ύπάρχουσι τά  ουτω καλούμενα διωργανωμένα σώ
μ α τα , δηλαδή τά φυτά καί τά ζώα.

Η ζωή δύναται νά έξετασθγ) πρώτον κατά  τήν 
έξωτερικήν τρόπον τινά  αύτής δψιν, καθ οδς δρους 
αυτη είναι συνδεδεμένη όργανικώς, καί κατά τάς  
πράξεις δι’ ών έμφαίνεται.

Δύναται δεύτερον, κατά τάς ιδ ιότητας, τάς δυ
νάμεις, $ς επιτρέπεται νά έξάγωμεν έκ τούτων τών 
σχημάτων, τώ ν ορων, τών πράξεων- κατά τήν άρ
χήν, είς -«ν άναρτώνται αΰται α ί ιδ ιότητες, α ί δυ
νάμεις* καθ’ α περί αύτών τούτων καί τής αρχής 
έξετέθησαν συστήματα.

Ας έξετάσωμεν λοιπδν έν πρώτοις τήν ζωην

(1) λνεγνώσθγ] υπο του συγγραφέως κατά το 18 5 1  είς την 
εν Παρισίοις Ακαδημίαν τών τ,8ικοπολιτ;κών επιστημών.— Ορα 
τήν εφ7ΐ«.ερ;5α αύττ,ς σελ. 333 .
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κατά τδ έπιφαινόμενον, κατά  τά  έκτδς αύτής, ήγουν 
ώς πρδς τούς δρους καί τάς πράξεις, ά τινα  χαρα- 
κτηρίζουσιν αύτήν είς τά  μέ ταύτην κεχορηγημέ- 
να δντα.

ό  πρώτος καί ώς είπεΐν ό πλέον προσβάλλων τών 
δρων τής ζωής, είναι τά  σχήματα είτε γενικά είτε 
μερικά, είτε εξωτερικά είτε έσωτερικά, είτε σύνθε
τα είτε στοιχειώδη, τών δντων, είς τά  δποΐα αυτη 
αποδίδεται, δηλαδή τών φυτών κα! τών ζώων.

Αλλά τά  σχήματα τα ϋ τα , άρκεΐ μόνον, ούτως 
είπεΐν, νά μνημονεύση τ ις. Ενώ εκείνα τών ορυκτών, 
τών σω μάτω ν, ατινα  καλούνται ανόργανα καί ά- 
δρανή, είναι γωνιώδη καί γεωμετρικά, τά  τών φυ
τών καί ζώων, απεναντίας, ύπάρχουσιν δμαλά, 
στρογγυλά, λαμβάνουν παντδς είδους καμπύλας, 
ώστε είναι άδύνατον νά τά  άνάξνις είς σχήματα  
κανονικά γεωμετρικώς. Κ αί τοϋτο γ ίνετα ι, ώς έλε- 
γον, είς τε τά ιδ ια ίτερα, τά  βαθέα, τά  άρχικά σχή 
ματα , τοϋ φυτού καί τοϋ ζώου, καί είς αύτά τά 
καθόλου καί εξωτερικά τώ ν αύτών.

Με τά  στρογγύλα- τα ϋτα  σχήματα τών ζώντων 
σωμάτων συνενοΰται μαλθακότης τ ις ,  έλαστικό- 
της τής ύφής καί τών οργάνων αύτών, άποτελού- 
μεναι έκ τής μίξεως η μάλλον έκ τοϋ συνδυασμού 
ύγρών καί στερεών μορίων· συνδυασμού, έν ώ, τού- 
λάχιστον είς τά ζώ α, τά ύγρά ύπερτεροΰσι κατά  
πολύ.

Καί ή μ ίξις αυτη τών ύγρών μορίων μετά τών 
στερεών δέν γ ίνετα ι δμοιοτρόπως είς τά  ώργανω- 
(ΐένα ή ζώ ντα σώματα καί εις τά ανοργάνωτα ή 
αδρανή. —  Είς τά  τελευτα ία , τά  ύγρά, δταν τινά  
έξ αύτών ώσι μεμιγμένα μετά τών στερεών, εύρί- 
σκονται έκεΐσε ήθροισμένα δι’ δμάδων, μεγάλων ή| 
μικρών, άκανονίστως διατεθειμένων καί άνευ τινδς 
νόμου κατά τδ φαινόμενον. —  Είς δέ τά ζώ ντα σώ
ματα , έξ έναντίας, έκεΐνα έμπεριέχονται, συντη
ρούνται, καί μαλιστα  κινούνται είς τά  έκδοχεΐα καί 
τούς οχετούς, τώ ν δποίων ή δργάνωσις ύπάρχει 
καταφανής καί έντελεστάτη. Εξ αύτών δέ τών δο
χείων καί οχετών, τά  μέν έγκλείουν καί μετακο- 
μίζουσιν ούσίας ύγράς ή δσον ούπω το ιαύτας, έλ- 
θούσας έξωθεν ίνα χρησιμεύσωσιν ώς θρεπτικαί. Τά 
δέ έξαιρέτως, καί τοΰτο καθιστεί τήν κυρίως κλη- 
θεΐσαν κυκλοφορίαν, κατακλείουν καί μεταφέρουν 
τά ύγρά είτε λευκά είτε έρυθρά τά  προερχόμενα 
άμέσως κατά τδ μάλλον καί ήττον έξ αύτών τών 
ούσιών, ήγουν τδν δπδν, τήν λΰμφην ή λέμφος, 
τδν χυλδν, τδ α ίμ α ” ύγρά ταϋτα  προωρισμένα είς 
τήν θρέψιν τών οργάνων καί τήν διατήρησιν τής 
ζωής. Κ αί άλλα τέλος πάντων παρέχουν δίοδον είς 
τά ύγρά καί τάς υλας τής έκκαθάρσεως καί τής 
έκκρίσεως.— Τδ πολλαπλοΰν καί ποικίλον τοϋτο 
παρασκεύασμα τής κινήσεως τών ύγρών είς τά  έμ
βια ή ένζωα. δντα, μόλις έσκιαγραφημένον, καί μό
λις φαινόμενον ύπαρχον είς τά  κατώτερα μεταξύ

αύτώ ν, αποβαίνει τοσούτο) μάλλον φ α νερ ν, το* 
σούτω μάλλον έντελές, καθόσον ανατρέχει τις 
ύψηλότερα είς τήν σειράν τώ ν δντων, έκ τών 
φυτών είς τά  ζώα, καί εις ταΰτα  καί είς έκεΐνα, 
έκ τών άπλουστέρων είς τά  πλέον σύνθετα. —  
Η υπαρξις τούτου συνδέεται μ ετ ’ έκείνης ένδς 
έτέρου παρασκευάσματος, ούτινος ή άξιολογότης 
είναι έπίσης μεγάλη, καί τδ δποΐον τελειοποιεί
τα ι καί τοπίζεται ομοίως έπί τοσοΰτον μάλλον, 
καθόσον τά  δντα, έν οίς έξετάζεται, είναι κεχορη- 
γημένα μέ πλουσιωτέραν όργάνωσιν’ δηλονότι τδ 
παρασκεύασμα τής αναπνοής, οΰτινος τδεργον είναι 
νά συνάγω έν τ ϊί ατμόσφαιρα ουσίαν τ ινά  αερώδη 
(zareuse) την πλέον ίσως απαραίτητον είς τήν τής 
ζωής διατήρησιν" καί αυτη είναι έν. μέν τοΐς φυτοΐς, 
δ άνθραξ, έν δέ τοΐς έμψύχοις, τδ δξ'.γόνον.

Καθόσον δέ ώσαύτως άναβαίνει τις  τήν κλί
μακα τών έμβιων δντων, ή, άκριβέστερον είπεΐν έν- 
ταΰθα, τήν κλίμακα τών ζώων, καθοροί εμφανιζό
μενα μίαν τινά  νέαν κατάστασιντοΰ βίου, εν τ ι νέον 
σύστημα οργάνων, δπερ δίδει είς αύτδν τοΰτον νέον 
χαρακτήρα, τδν καθιστά. μάλλον ένεργδν, προσω- 
πικώτερον, προσθέτον έκεΐ δ ,τ ι αύτδς φαίνεται μή 
δυνάμενος νά κατέχω είμή έκ τούτου τοΰ συστή
ματος, δηλαδή τήν αισθητικότητα. —  Τδ νέον 
τοϋτο, τδ ύπέρτατον τοΰτο όργανικδν σύστημα μό
λις έρχομαι είς άνάγκην νά ονομάσω" Είναι τδ νευ
ρικόν σύστημα, τδ έπικαλούμενον προσέτι, διά  
τούς άρτι ρηθέντας λόγους, καί σύστημα αισθη
τικόν, καί σύστημα έπεγερτικδν (excitateur).

Είς τήν πρώτην ταύτην καί λίαν σύντομον πα
ραλληλίαν τών αδρανών σωμάτων καί τών έμπ\ων 
δντων, έξεφώνησα δίς ή τρις ήδη την λέςιν Ορ
γάνων,ι καί, νομίζω, εκείνην παρομοίως Λ ειτουρ
γιών (fonclions). —  Αί δύο αύτα ι λέξεις, ή μάλ
λον τά  δύο πράγματα, τών δποίων είναι παρα
στατικά , συνιστώσιν, αρμόζει ένταϋθα νά τδ είπω, 
τήν μεγάλην, τήν μεγίστην διαφοράν, ήτις ύπάρ- 
χει μεταξύ δύω τούτων σειρών δντων.

Είς μέν τά άδρανή σώ ματα, είς τά  ορυκτά, δέν 
εύρίσκεται είμή μία μάζα δμοιογενής, ήτις πραγ
ματικώς δέν έπιδεικνύει ούτε διαφοράς, ούτε μέρη. 
Είς δέ τά  μέτοχα ζωής δντα, άπεναντίας, ύπάρ- 
χουσν ούσιωδώς μέρη, μεγίστης διαφοράς εύδια- 
κριτώτατα" είναι εργαλεία ειδικά, δργανα, έχοντ* 
χρήσεις, λειτουργίας χωρις-άς μέν, άλλά τεινούσα; 
πάσας είς ένα καί τδν αύτδν σκοπδν, δστις είναι ή 
ζωή τοϋ ατόμου.

ό τα ν  τ ις  έμβατεύων περαιτέρω είς τήν έρευναν 
τών υλικών δρων, οίτινες χαρακτηρίζουσι τά  ζώ ν
τα σώ ματα, προσδιορίζω τήν ένδοτάτην δφανσιν 
είς τήν σύνθεσιν τών οργάνων αύτών, συγκριτικώς  
πρδς έκείνην τών άδρανών σωμάτων, ιδού, κεφα- 
λαιωδώς καί έν βραχυλογία, τά  είς ά φθάνει γι-» 
νόμενα. Είς τά ζώντα σώματα, τά  στοιχεία, η ά -



μέσοι άρχαί τών οργάνων είναι οΰσίωδώ; διάφορα 
παντός έκάστου δ ,τι άπαντδται είς τά  μη οργανι
κά σώματα. Αί άρχαί αύτα ι, γνω στα ί ύπό την 
όνομασίαν Αμυλον, Κόλλα, Κ όμμ ι, Λεύκωμα, Ινω- 
jA-a(fibrine), Πήκτωμα (zelatine) καί τλπ . δίδου- 
σιν άφορμήν, μάλιστα  είς τά  ζώα, είς πολυαριθ- 
μότατα σύνθετα, τά δποϊα συνιστώσι τού; Ιστούς 
(tissus) καί τά  δργανα.

Οταν δέ άναλύωμεν και έπανάγωμεν αύτά είς 
τά  άπλα αύτών στοιχεία, είς τάς έμμέσους η άδια- 
λύτους αύτών άρχάς, εύρίσκομεν οτι τά στοιχεία  
ταΰτα  είναι ήττον πολυάριθμα παρ εκείνα τών ά- 
νοργάνων σωμάτων. —  Εκ τώ ν στοιχείων τούτων 
τώ ν ζώντων σωμάτων τά  άπαντώμενα έν αύτοϊς 
κατ αναλογίαν άσυγκρίτως μεγαλητέραν, είναι 
τέσσαρα τον αριθμόν' ήγουν, τδ όξυγόνον, το ϊ -  
δρογόνον, δ Ανθραξ, καί τέλος το Νιτρογόνον ή 
Αζωτον* το τελευταϊον τοΰτο στοιχεϊον άνήχει τρό
πον τινά ιδίως είς τά  ζώ ντα σώ ματα. Τά άδρα- 
νή σώματα δέν περιέχουσιν αύτό’ είς τήν Χημικήν 
άνάλυσιν δέν παριστάνουσιν είμή τά  άλλα τρία, 
το όξυγόνον, το ΐδρογόνον και τον Ανθρακα. Προ
σέτι, είς τά  άδρανή ταϋτα  σώ ματα , τά  άπλα στοι
χεία δέν μ ιγνύονται είμή άνά δύο, καί αί μίξεις 
αΰται διατηροϋσι τδν δυαδικόν χαρακτήρα των καί 
οταν τρία ή τέσσαρα στοιχεία έμβαίνωσιν είς την 
σύνθεσιν τοϋ σώματος.

Είς τά ζώ ντα σώματα, τουναντίον τά στοιχεία  
συζευγνύονται άνά τρία, ή άνά τέσσαρα, καί τά  έξ 
αύτών σύνθετα κέκτηνται άπείρως έλάττονα τήν 
κολλητικότητα παρά τά σύνθετα ορυκτά.

Η γέννησις, ή άρχή τών ζώντων σωμάτων δέν 
είναι, ωσαύτως, ή αύτή μ ’ εκείνην τών στερουμέ- 
νων ζωής* καθότι ταϋτα  μέν δέν γεννώνται, άλλά  
σχηματίζοντα ι καθ’ δρους προσδιωρισμένους, είτε 
δ ι’ έπισυναγωγής (agregation) τινών απλών στο ι
χείων, εϊτε διά μηχανική; αύτών άποσπάσεως άφ’ 
ετέρων δγκων έσχηματισμένων ήδη' τά  δέ ζώντα  
σώ ματα, έξ έναντίας, tv* παρέλθωμεν ένταϋθα 
σιωπή τδ μυστήριον τών αύτομάτων γενέσεων καί 
τάς περί τούτου αμφισβητήσεις τής έπιστήμης, 
γεννώνται έξ ένδς άτόμου ζώντος, διά σχίσεως, διά 
ΐα λ λ ο ΰ  (bouture), διά σπέρματος, ή γενικώτερον 
καί χαρακτηριστικώς διά γενέσεως.

Μετά τήν γέννησιν έρχεται, ή άνάπτυξις. Ερρέ- 
6η, καί έγώ δέν κάμνω είμή άνάμνησιν, οτι είς 
μέν τά  αδρανή σώματα ή άνάπτυξις, ήτις πραγ
ματικώ ς έν αύτοϊς δέν είναι παρ’ αύξησις, τελείτα ι 
δι’ έπιπροσθήκης (juxta position) καί έξωθεν έν- 
δοθι" είς δέ τά ζώ ντα  σώ ματα , έξ έναντίας, γ ίνε
τα ι ένδοθεν έξωθι, διά έννποΰογής  (intussusce
ption) θρέψεως, άφομοιώσεως, δυνάμει τής ά γ-  
γειώδους διοργανώσεως, τής όποιας δέν ήδυνήθην 
είμή νά ύποδείξω άπλώ ; τδν Οαυμάσιον μηχα
νισμόν.
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Τέλος πάντων, γενομένης τής άναπτύξεως, μετά 
τινα  χρόνον βίου καί μ ίαν περίοδον παρακμής, τά 
ζώντα σώματα, φυτά καί έμψυχα, παύουσι τοΰ 
ζήν* άποθνήσκουσι, μέγιστον κατά τοϋτο διαφέ- 
ροντα τών αδρανών σωμάτων, τά  όποια είναι μέν 
δεκτικά άλλοιώσεως και διαλύσεως, άλλά δέν άπο- 
θνήσκουσι.

0  θάνατος, ώς πρδς τήν εξωτερικήν οψιν κατά 
τδ φαινόμενον, είναι τδ τέλος τοΰ άτόμου, ή δλη 
φθορά τοϋ δ'.οργανισμοΰ του' είναι ώσαύτως κατά  
συνέπειαν ή έντελής διάλυσις τής υλης αύτοΰ τού
του" ώςτε, μετά τινα  χρόνον μάλλον ή ήττον μα- 
κρδν δέν απομένει του πλέον ουτ’ άμερές τ ι,  καί τοι 
άποδοθέντος είς τήν γήν καί τον αέρα, ή είς τά 
διάφορα αύτών στοιχεία.

Αχρι τοϋδε συνεκεφαλαίωσα δπως ήδυνήθην διά 
βραχέων, και καθόσον ή φύσις καί τά  όρια τοΰ πο
νήματος τούτου μέ κατηνάγκαζον, τούς έξωτέρους 
χαρακτήρας καί τρόπον τινά  τάς έπιφάσεις τοϋ 
βίου. Αύτά δμως δέν είναι είμή προεισαγωγαί, α ί
τινες σχηματίζουσι μόνον, ούτως είπεϊν, τδν φλοιόν 
τοΰ ζητήματος.

Τδ πρώτον βήμα προς τά  έπέκεινα" καί τοΰτο 
έγεινεν, ή τούλάχιστον ένομίσθη δτι έγεινε* συνί- 
σ τατα ι είς τήν άνερεύνησιν καί τδν προσπορισμον 
(deduction) τών ιδιαιτέρων δυνάμεων, έξ ών πη- 
γάζουσιν αί κινήσεις, α ί πράξεις, τδ σύνολον τών 
όποιων αποτελεί τήν ζωήν.

ΤΊροκειμένου δέ περί θανάτου,ώ ; ήδη είρνιται,ήγουν 
περί ούδενώσεως τοΰ άτόμου, φυτοϋ ή ζώου λίαν 
εύκαίρως δύναται νά τεθή τδ ζήτημα τδ περί δρων 
δυναμικών, ένδϊκτικών (virluels), ζω τικώ ν, ένμ ια  
λέξει, τοϋ βίου. Κ αί τώ δντι έν τω θανάτοι έί;α- 
στράπτει κάλλιον καί μάλλον ή έναντιότης, ό άν- 
ταγωνισμός, δστις ύπάρχει ή φαίνεται δτι ύπάρ- 

■ χει μεταξύ τώ ν έν γένει δυνάμεων τής φύσεως, 
έκείνων, τουτέστι, τών διεπουσών άποκλειστικώς 
τά άδρανή σώ ματα, καί τών έν μέρει, αίτινες ζωο- 
γονοϋσι καί προφυλάττουσι τά  έμβια δντα.

Τδ έναργές δήπου τοϋ άνταγωνισμοϋ τούτου 
ένέπνευσε δύο έκ τών όρισμών τής ζωής, οΐτινες 
ούσιωδώς είναι είς καί ό αύτός" έκεϊνον, δηλαδή, τοΰ 
Σταλίου, δςιςλέγει δτι ή ζωή είναι τό αποτέλεσμα  
τ ίor συντηρητικώ ν ισχυρισμώ ν τής )/·(,'̂ 'ή<· και τδν 
έτερον τοϋ Βιχάτου (Bichat) ,καθ 8ν ή ζωή είναι 
τό σΰνο.Ιον τώ ν λειτουργιώ ν  (fonctions), αίτινες  
άντέχουσ ιν  εις τόν θάνατον.

Α ί δυνάμεις, αίτινες έμψυχοϋσι τά  ζώ ντα σώμα
τα , άντέχουσιν είς τάς καθόλου δυνάμεις τής «ρύ
σεως, ινα προφυλ.άξωσι τά σώματα άπδ τδν όλε
θρόν ή τήν βλάβην, ήτις είναι άρχή ολέθρου. Οθεν 
αύτα ι άντέχουσι διά τής ένεργείας τών μυών είς 
τήν ενέργειαν τής βαρύτητος, ινα άσφαλίσωσι τα  
έμψυχα ζώντα σώματα άπο θανατηφόρων πτώσεων. 
Αντέχουσ',ν έν άλλαις περιστάσεσι και δι άλλων
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■οργανικών ένεργειών, είς τά  ολέθρια έπενεργήμα- 
τα  ψύχους ή θάλπους ύπερβολικοΰ. Αντενεργοϋσι 
κατά τών χημικών, μοριακών, αποτελεσμάτων πο
λυαρίθμων βλαβερών ουσιών, καί φέρ’ είπεϊν, τών 
τοξικών ή δηλητηρίων.

01 φιλόσοφοι, ή, κάλλιον, οί φυσιολόγοι, ο ΐ-  
τινες έπειράθησαν νά συστηματήσωσι τάς ιδιαιτέρας 
αύτών δυνάμεις τώ ν ζώντων σωμάτων καί νά τάς 
διας-είλωσιν άπδ τών γενικών τής φύσεως δυνάμεων, 
έδωκαν είς αύτάς ονόματα διάφορα, έκαστος κατά  
τδ σημείον τής έπόψεως, είς 8 έτέθη, καθ’ 8ν τρόπον 
έθεώρει τδν βίον, καί καθ’ ·5| ν σειράν άντικειμένων 
έσκόπευε νά προσδιορίση.

Κ α τά  τούς μέν, ύπάρχει προ πάντων μ ία  όύνα -  
μ ις  π λα σ τικ ή  ή δύναμις μορφώτρια, αίτιον ποιη
τικόν τών κινήσεων, δσαι συνοδεύουσι τήν μόρφω- 
σιν, τήν θρέψιν τήν έκκρισιν. Κ ατά τού; δέ, μ ία  
δύναμις συντηρητική ζω τική; άντιστάσεω ς  είναι 
τρόπον τινά  τδ θεμέλιον τής ζωής, ό δρος τής δ ια- 
τηρησεώς της, τώ ν άγώνων της καθ’ ούτινος δέν 
είναι αύτή αδτη. Κ ατ’ άλλας δέ δόξας, προάγον- 
τα ι τδ ύ ιε γ ιρ ιό ν  ή ή ό ιεγερτικότης  (incitabi- 
lite), τδ έρεθιστόν  ή ή έρεθιστικότης (irritabili- 
te), τδ έζεγερ τό ν  ή ή έζεγερτικότης  (excitabili
ty), δυνάμεις ή ισχύες τιθέμεναι είς κίνησιν ύπδ τών 
έντυπώσεων τών ερχομένων είτε έσωθεν, είτε έζω- 
θεν. Μετέπειτα δέ τέλος πάντων, άπδ τοΰ Αλλέ- 
ρου, ά ντί τούτων τών δυνάμεων τά ττο ντα ι ή αΐσ- 
θητιχόνης κα ί συστα.Ιτικότης  (Sensibilite, Con- 
tractilite) μ ία  αισθητικότης  δτε μέν αισθανόμε
νη, δτε δέ μή* μ ία  συστα.Ιτικότης άλλοτε μέν φαι- 
νομ ίνη , άλλοτε δε μή, ή φαινομένη μόνον διά τών 
αποτελεσμάτων η παραγομένων έαυτής.

Θεωρώ ώ ; μικροΰ λόγου άξια , τί) δμολογώ, τά  
ζητήματα  τοϋ προσδιορισμού, τής συστηματήσεως, 
τής προσηγορίας τών δυνάμεων ή ισχύων τής ζωής, 
καθώς έκεϊνα, έν οίς αί λέξεις ύπερβαίνουσι καί 
τά πράγματα" ώς έπιτοπλεϊστον δέν δύναμαι, άνα-  
πολών αύτά , νά μήν ένθυμηθώ καί τδν Μολιέρον καί 
τδν Αργάντον καί τδ δπιον, τδ όποιον φέρει ύπνον 
Καθότι έχει δύνα μ ιν  η ενέργειαν άποκοιμιστικήν. 
Οί προσδιορισμοί ούτοι, α ί προσηγορίαι τών δυνά
μεων ή τών Ισχύων τής ζωής δέν έχουσιν άξίαν εί
μή καθόσον παριστάνουσιν άκριβέστερον τάς τάξεις 
τών γεγονότων, είς τά  όποια έφαρμόζονται, καί 
καθόσον, άφ’ ού χορηγήσωσι τδ μέσον τής έπί τδ  
βέλτιον άθροίσεως έπί παραστάσεως αύτώ ν, έπ ιδ ί- 
δουσι, τούτου ένεκα, έκεϊνο τής θέσεως έπί τδ 
κρεϊττον, έάν ούχι τής έπί τδ κάλλιον διαλύσεως, 
τοΰ διπλοϋ προβλήματος τδ δποϊον έμπερικλείει 
έκεϊνο αύτδ τής ζωής" προβλήματος δ ιπλοϋ, δπερ 
έστί τδ άκόλουθον’

α! .  Εχει ή ζωή μίαν άρχήν διακεκριμένην, άφ 
ένδς μέν, άπδ τής υλης και τών δυνάμεών της* άφ 
έτερου δέ, άπο τής δυνάμεως, άπδ τ ή ; ουσίας τής 

(Τόμ. Α. Φυλλ. Ε.)

συλλογιζομένης’ άρχήν τήν δποίαν νά ήναι δυνα
τόν νά καλέση τ ις  καθ’ ύπεροχήν Ζ ω τική ν  άρχήν.

Β’. όποία  δήποτε καί άν η ή άπόκρισις είς τδ  
ζήτημα αύτδ, ή έννοια τής ζωής έμπεριλαμβάνει 
τήν έννοιαν τής αίσθητικότητος; τά  ζώ ντα σώμα
τα  ύπάρχουσιν έξ ανάγκης σώ ματα αισθανόμενα, 
αισθανόμενα είς πάσαν πράξίν των καί διά πάντων  
τών μερών αύτώ ν;

Οί μάλλον άντιλέγοντες είς τήν διδασκαλίαν^ 
τής ζωτικής “ ρχής, άρχής εύαρμόστου είς τήν' 
υπαρξιν καί τάς ένεργείας τών τε φυτών καί ζώων, 
είναι οσοι δχι μόνον άρνοΰνται αύτήν τήν άρχήν, 
άλλά καί δσοι, άν και παραδέχωνται ίσχύας, ιδ ιό
τητας μερικάς είς τά  ζώντα σώ ματα, ύπάγουσιν 
αύτάς ταύτας είς τάς καθόλου δυνάμεις τής φύ
σεως, ώς ένεργούσας μόνον έν έκείνοις κατά  δ ιατά
ξεις καί συνδυασμούς διαφόρους τής υλης.

Είς τδν τρόπον τοϋ τον τοΰ θεωρεΐν τήν φύσιν τής; 
ζωής, δύναταί τις  έγγύθεν ή πόρόωθεν νά προσάρ
τηση τάς δόξας, τά  συστήματα, ατινα  έστάθησαν. 
έξάκουστα διά τά  ονόματα τοΰ Επικούρου καί Λου- 
κρετίου, και δσ* προέβαλον, κατ’ έποψιν πολύ δ ιά 
φορον καί μετά ήθικών γνωμών άνομοίων ούχ ή τ 
τον, δ Καρτέσιος, δ Συίλβιος, ό Βορέλλιος, δ Βοε- 
ράβιος, οί ϊατρο-χημικοί, οί ίατρο-μηχανικοί, ε ί
τε Ιατροί, είτε φιλόσοφοι, τούς όποιους διεδέχθη 
ώς πρδς τήν δοξασίαν τω ν περί τής ύλικότητος, 
τών ζωτικών ένεργειών αριθμός τ ις  νεωτέρων Φυ
σικών καί Φυσιολόγων.

Κ ατά τούς εύρέτας τών συστημάτων τούτων δ ,τ ι 
γ ίνετα ι, καθ’ δσον βίος, είς τά  ζωά δντα, είτε τά  
ζώ α, είτε τά φυτά έπίσης είναι φαινόμενα μηχα
νικά, ύδραυλικά, χημικά προαγόμενα ύπδ τής ένερ
γείας τών διαφόρων δυνάμεων τής φύσεως καθώς 
καί έξ έκείνης αύτής τώ ν άβαρών ρευστών, ήγουν 
τοΰ φωτδς, τοϋ θερμαντικού, τής ήλεκτρικής, και 
τοΰ μαγνητικοΰ ρευστού’ καί δέν ύπάρχει τίποτε, 
απολύτως τίποτε, δπερ νά μήν όφείλτρ καί δύναται 
νά άναχθή είς τήν ενέργειαν τών διαφόρων αύτών 
δυνάμεων.

Κ ατά τήν γνώμην τών συγγραφέων καί αύτουρ- 
γών τών περί ών ό λόγος συστημάτων, εί μέν ε ί
σέτι πάσαι αί πράξεις τής ζωής δέν δύνανται νά 
έξηγηθώσι διά τής ένεργείας τώ ν ρηθέντων ρευστών 
η διά τών νόμων τής Μηχανικής καί τής Χ ημίας, 
τδ αίτιον είναι δ τι ή έπιστήμη τοΰ βίου δεν είναι 
ίκανώς προβεβηκυΐα, ώστε νά φθ ίση  είς ολόκληρον 
τδ άποβησόμενον. Πλήν άλλά θέλει φθάσει αύτοθι 
άφεύκτως, έάν μ άλιστα  πεισθή καλώ; δτι προς 
ερευνάν τής άληθείας είς άλλην παρά ταύτην όδόν 
δέν πρέπει νά τραπη.

Είσίν έτεροι φιλόσοφοι, ή άκριβέστερον είπεϊν έτε
ροι φυσιολόγοι, οΐτινες δοξάζουσιν, άπ έναντίας, 
δτι ούδεμία ύπάρχει σχέσις παραδεκτέ* μεταξύ 
τώ ν δρων καί τών δυνάμεων τής ζώσ/ις υλη; και
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έκείνων τ ή ; αδρανούς. Αί δύοαύται φύσει; ώ ;π ο ό ; 
το υ ; δρου; καί τά ; δυνάμει; εύρίσκονται ούσιωδώ; 
διεσταλμέναι καί διαμαχόμεναι, ώ ;τε και αύτή ή 
ζο)ή συνίσταται κατά συνέπειαν αναγκαία εί; αύτόν 
μ άλιστα  τον ανταγωνισμόν. Εντεύθεν,ώ; προεΐπα, 
προέκυψεν δ όρισμ.ό; τής ζω ή ;, τον όποιον εδωκεν 
ό διασημότερο; παραστάτης, τουλάχιστον παρ’ ή- 
μ ϊν, τή ; φυσιολογική; ταύτης σχολή;, ό Β ιχάτο; 
(Bichat).

Πλίιν οί φυσιολόγοι ούτο*, άμα άπεφάνθησαν δτι 
αί δυνάμει; τή ; ζωή; είσίν ούσιωδώ; διακεκριμέναι 
τών δυνάμεων τή ; μη ζώση; φύσεως, και μετ’ έπ ι- 
στασίας άπηρίθμησαν, έστάθμισαν, προσδιώρισαν 
τ ά ; δυνάμει; ταύτας, έσταμάτησαν καί διεκήρυξαν 
δτι ή έπιστήμη οφείλει νά σταθή μετ’ αύτών. Πέ
ραν δέ τούτ&>ν τών δυνάμεων τών ένυπαρχουσών εϊ; 
τά  όργανα καί μη ούσών τρόπον τινά  είμή αύτά  
ταϋτα  τά όργανα ένεργοϋντα, δεν άνερευνώσιν έάν 
ή τίποτε άλλο πραγμα, δέν παραδέχονται δτι δύ- 
νατα ι νά ύπάρχη ετερόντι, μ ία  τυχόν άρχή αύτών 
τώ ν δυνάμεων. Η διδασκαλία αυτη , ήτις καθώς 
άρτι είπον, είναι έκείνη τοϋ Βιχάτου, άποκατέστη  
διδασκαλία τή ; σχολή;, τή ; όποία; αύτό; έγένετο 
άρχήγό;, τή ; Ιατρική; σχολή; τώ ν Παρισίων τή ;  
σχολής τών όργανοΑατρών (organicistes), τών 
όποίοιν δ Βρουσσαϊσο; μάλλον παντό; άλλου έπε- 
στήριξε καί διέδωκε τά ; άρχάς. (άκολουθεί)

ΙΣΤΟΡΙΑ. Γεωγραφικών ανακαλύψεων κτλ.
(Συνέχεια, ίδε προιπγού(ΐ.εγον φυλλάδιον)

Μεταξύ τώ ν ξένων εθνών μεθ’ ών δ όδυσσεύς 
συνεκοινώνησε περιηγούμενος, οί Φαίαχοι έπαξιοΰν- 
τα ι έπί τίνος τή ; προσοχή; μ α ;. Φαίνεται δτι ησαν 
φιλοπονώτεροι καί μάλλον πολιτισμένοι τώ ν Ελ
λήνων, έγίνωσκον έπί τό βέλτιον τάς τέχνα ;, έπ ι- 
τηδεύοντο τά  ναυτικά καί προσεκολλώντο τη έμ- 
πορια. Κατώκουν δέ τήν νήσον Σχέριαν, τήν αύτήν 
τή  Κερκύροι ύποτιθεμένην, άναγκασθέντες νά έγκα- 
ταλείψω σι τήν έν Υ παιρία  πρώην αύτών φκησιν, 
διά τού; ένοχλοϋντας αύτο ϊ; γειτονικού; Κύκλωπα;. 
Η διήγησις αυτη ή μεταφερομένη άπό δυσμά; πρός 
άνατολάς, καί λαοϋ καλλιεργημένου καί αύτών τών 
Ελλήνων, είναι καθ υπερβολήν άξιοσημείωτος καί 
μάλιστα  διά τήν άρχαίαν του έποχήν. ό  όμηρο; 
ονομάζει τού; Σ  ixovJouc, καί Σ  ικανούς ιστορικά 
ονόματα* ή νήσος του δμω ; Τριναχρία,ζ\να<. μ ά λ 
λον μυθώδης η αληθής" αύτός ένοικίζει συνάδων 
τά  μυθωδέστερα φαντασίας και ποιήσεως, διότι 
βλέπομεν οίκήτορα, ποίμνια καί άγέλας τού Ηλιου. 
Πρός τούτοις παρατηροϋμεν δτι τήν ονομάζει καί 
θρηνάκιαν ρήμα αύτώ  άλλότριον καί δχι ί λ -  
ληνικής παραγωγή;. Τψόντι είναι πιθανώτερον δτι 
·/! Σικελία ώνομάσθη Τριναχρία  ή τρίλοφος (three 
peaked) έκ δεισιδαιμονίας μάλλον ή άλλη; τινό;

γνώσεως τοϋ σχήματος αύτή ;, μόλις γνωστού είς 
τ ά ; νηπιώδεις γνώ σει; τής Ν αυτική;. >

Είναι δήλον δτι α ί τοϋ όαήρου γνώσει; δέν 
έξετείνοντο δυτικώτερον τής Ελλάδο;' δ Ησίοδο; 
όμως δ μ ια ; έκατονταετηοίδο; αύτοϋ μεταγενές-ε- 
ρος (7 5 0  π . X.) μας εκπλήττει άναφέροιν τόν 
«Βασιλέα Λ ατίνον,δστις έδιοικοϋσεν άπαντα ; τούς 
Τυρσενίους». Η γνώσις αύτοϋ περί τήν δύσιν δ ε ί-  
κνυται τωόντι έκτεινομένη πέραν τή ; ίταλίας·δ ιότι 
μετά τώ ν Σκνθών καί Αίθιύπων, αναφέρει καί 
τούς Αηγονρίους, πιθανόν κατέχοντας απασαν τήν 
έξ Ισπανίας μέχρις Αλπεων παραλίαν. 0  Ησίοδος 
παρομοίως αναφέρει τ ^ ν 'Ί σ τρ ο ν ^  τόνΔούναβιν,τόν· 
Φάσιν καί Έ ριόανόν , ονομα συνηθέστατον παρά 
τοίς άρχαίοις τώ ν Ελλήνων συγγραφεϋσιν, ώστε. 
ήθελεν είσθαι τολμηρόν έάν ύποθέσωμεν νϋν δτι 
έφηομόζετο τοϋ ποταμοϋ Πάδου. 0  ΝεϊΛος, γνω 
στός τώ  όμήρω ύπό τό ονομα τοΰ Αίγυπτου, π α 
ρά τοΰ Ησιόδου άκριβώς περιεγράφη τοϊς έπτά  
αύτοϋ στόμασι.

0  όδυσσεύ; ποτέ δένκαυχαται δ τι ήτον ό πρώ
το ; εϊς τόν δυτικόν Ωκεανόν πλεύσα;, πλήν πρώτος 
άπέφυγε τούς Π Ιάγη τας, έξαιρουμένου τοϋ ϊάσο- 
νος, εϊς τόν όποιον ή Ηρα εΰμενώς τόν έβοήθησε 
νά όδηγήση τήν Αργώ διά τών Σκοπέλων. Η δ ιή- 
γησις αυτη τοΰ Αργοναυτικοΰ Πλοιάρχου άπό τόν 
πατέρα τής Ελληνικής ποιήσεως, διεγείρει έν τή̂  
καρδίοι λύπην ενεκα τών ατελών τοσούτου άξιο— 
σϊίμειώτου έν τή  ιστορία τή ; παλαιας Γεωγραφίας 
λειψάνων. Πολλοί πεπαιδευμένοι έσυμφώνησαν μέ 
τήν γνώμην τοΰ ίεϋονέρου δτι τό Αργοναυτικόν 
ποίημα τό άποδιδόμενον ε ί; τόν όρφέα, άναφέρε- 
τα ι έν τη αύτή τοΰ όμήρου άρχαιότητι" άλλ’ ύπερ- 
τέρα τ ις  έσωτερική βεβαιότης καί έξουσία τήν άπο- 
δίδει σφόδρα μεταγενες-έρας. Φαίνεται μολοντοΰτο, 
δτι έσυντέθη κατ άρχάς άπό παλαιάς και έπικρα- 
τούσας παραδόσεις, καί ενεκα τούτου δυνάμεθα νά 
τήν μεταχειρισθώμεν ώς δεικνύουσαν τρόπον τινά  
τήν άρχαίαν τώ ν Ελλήνων Γεωγραφικήν γνώσιν.

Ίάσ ω ν  χα ΐ Άργοναντιχή εκστρατεία.

Επί τής άληθείας τή ; Αργοναυτική; έκστρατείας 
ούδείς δύναται νά άμφιβάλη' ουτε δυνάμεθα νά 
ύποθέσωμεν ταύτην ώς μΰθδν. Τό έπιχείρημα τοΰ
το συσταΐνον καθ’ έαυτό τήν βάσιν τής Ιστορίας ου
δόλως έπιθανολογεΐτο. Αρχαίοι συγγραφείς όμοθύ- 
μως δμολογοΰσιν δτι δ Ιάσων έναυπήγησε τριήρη 
μεγίστην, ώπλισε στόλον μετά τώ ν άνδρειοτέρων 
δπλιτών τής Ελλάδος, καί διευθύνθη πρός τήνΚ ολ-  
χίδα κατά τόν Ευξεινον Πόντον, ύ ς  έπιτοπλειστον 
χρονολογείται τό 1 263. πρό τή ; Χ ριστιανική; έπο- 
χή ;. Αί σωζόμεναι παραδόσει; δεικνύουσι τόν ίά -  
σονα δχι τόν πρώτον Ελληνα πειραθέντα τοΰ πλοΰ 
τούτου. Η Συνόπη ύποθέτουσιν δτι έκτίσθη άπό τόν 
Απιν ή Επαφον τόν μετοικήσαντα ές Αργού; si; Α ϊ-
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γυπτον τώ  < 860  π. X. 0  Φρύξο; καί ή Ελλη ου; 
ή Ιστορία δοξάζει μυθώδει;, έζοϋσαν ϊσω ; ενα αιώ 
να πρό τοϋ ίάσονο;. Τό Κύθωρον άναφερόμενον 
παρά τοϋ όμηρου, έθεμελιώθη ύπό τοϋ Τίοϋ τοϋ 
Φρύξου, καί τόν κτισθέντα παρά τοϋ αύτοΰ έν Ά θώ -  
νη, πρό; Ανατολά; τοΰ Τρεβιζόντου, λέγει ό Παυ
σανία; ναόν σχεδιογραφήσαντα τόν τών Διοσκούρων 
8; οίκοδομήθη έπανακυψάντων εϊ; τήν οικίαν.Η πα- 
ράδοσις τή ; τοϋ ίάσονο; έκστρατεία; διετηρεϊτο έν 
Κολ/ίδι καί Αρμενία, δπου λέγουσιν δτι έθεμελίω- 
σε πόλεις, μ άλ ιστα  ένόμιζον δτι είσεχώρησε καί 
μέχρι Μηδίας. 0  Π αρθένιος ποταμό; δ παρά τοϋ 
Εύξείνου χυνόμενος, καί οί ’ΑΛιζόνες οί οίκοΰντε; 
τα  παραθαλάσσια αύτοΰ, ένθυμίζουν διά μ ιά ; τήν 
Βοιωτίαν καί Σάμον δπου τά  ιδια ονόματα^ ύπάρ- 
χουσι. Κ α ί ώ ; γενικήν άπόδειξιν δτι οί Ελληνε; 
έγίνωσκον άρχαιόθεν τόν Ευξεινον, άρκεϊ να παρα- 
τηοήσωμεν δ τι, α ί έν έκείνη τη  θαλάσση Ελληνικαι 
άποικίαι προηγούντο ύπέρ το ύ ; δύο αιώνας εκεί
νων τ ή ; Σικελίας καί τή ; Δύσεως.

Α ί έγχώριοι παραδόσεις περί τοΰ ίάσονο;, καί 
τά  μνημεία τής περί τά  παράλια τοΰ Εύξείνου 
προχωρήσεως, ήσαν πολυάριθμα και Οετικωτατα 
είς τήν άρχαιότητα, ινα άρωσι τάς περι ύπάρξεως 
τοιούτου ήρωος αμφιβολίας. Απαντες οί συγγρά
φει; τόν φέρουσιν είς τήν πόλιν τή ; Ο’ίτης» ό τ ι  
έμελλε νά άρπάση τοϋ βασιλέως τήν θυγατέρα 
συνάδει τώ  ήθει τοΰ αίώνος, άλλ’ δτι ή έπιβληθεΐ- 
σα έπιχείρησις έμελλε, παρελθόντος τοσούτου χρό
νου, νά ηναι ?ι νά φαίνεται μΰθος, δέν ήτον άπροσ- 
δόκητον. Η άνάμιξις μύθου έν τώ  τοιούτω άπο- 
δεικνύει τήν άληθή άρχαιότητα, ώς πολλοί τών 
άρχαίων μύθων έκφύονται τοΰ άμφιλόγου τής 
γλώ ττη ς ’ δλίγον προσέχων δ δξύνους, διακρίνει τήν 
Ιστορίαν περί τοϋ χρυσοϋ δέρατος παραχθεΐσαν 
έκ δυσκαταλήπτου ή άλληγορικοΰ λόγου" ή λέξις 
σημαίνοοσα πλοϋτον ή θησαυρόν έν τη Φοινικική 
γλώσση (μάλλον) έξομοιοΰται τοϋ Ελληνικοΰ ρήμα
τος (μαλλίον). Οί Φοίνικες πιθανόν OTt μετέσχον τή ; 
έκστρατεία;· καί δ Ναύκληρο; Αγχαΐος λέγουν δτι 
ήτο τοϋ αύτοϋ έθνους.

Περί τής επιστροφής τοϋ ΐάσονος ύπήρχεν ούδε- 
μία έγχώριος παράδοσις, ούτε μνημεία διαρκούσης 
φύσεως ύπήρχον, άπασαι δέ α ί περισωθεΐσαι ήμών 
γνώσεις περί τής έκστρατείας του έγράφησαν 
πολλούς αιώνας μετά τό έπιχείρημα. Εντεΰθεν 
επεται δτι δ Ηρως τών Αργοναυτών, ώς δ ό δ υσ -  
σεύς τοΰ όμήρου, έπλάσθη πρός άνακάλυψιν απάν
των τών θαυμάτων τοϋ ποιητικοΰ κόσμου’ καί ή 
ιστορία τώ ν συμ,πλοτήρων του καθίστατα ι τό όχη
μα δι’ οΰ ό συγγραφεύς διαδίδει δλον τό μέτρον 
τής Γεωγραφικής τοο γνώσεως.

0  Εύξεινος Πόντος,ώς φαίνεται παρά Μιμήρμω, 
άρχαιόθεν ώνομάζετο ό όκεανό;' τά ανατολικά καί 
δυτικά αύτοΰ παραθαλάσσια πραγματικώς ήγνοϋν-

το έκ τοϋ όμήρου. 01 πρώτοι λοιπόν πανηγυρισταί 
τών συμβεβηκότων τοΰ ίάσονο; φυσικώ; έξέτεινον 
τάς περιπλανήσει; αύτοΰ περι χώρας έν α ί; ή άμά-  
θεια τοΰ αίώνο; δεν εθετεν δρια εϊς τήν προσποίησιν, 
καί οί μεταγενέστεροι έδιδάχθησαν νά πιστεύωσιν 
δτι οί Αργοναΰται έπέστρεψαν εϊς τήν Ελλάδα δχι 
διά τοΰ Ελλησπόντου, άλλά διά τοΰ /ϊκεανοΰ. Π; 
δέ ή πρόοδο; τών γεωγραφικών γνώσεων βαθμηδόν 
άπέδειξε τό άδύνατον τοιούτου απόπλου, πολλα ί 
λεπτομέρειαι προσετέθησαν, δπω; έπιστηρίξωσι τάς 
πρώτας σειρά; τή ; ιστορία; του. Αί περί τοσούτου 
αϊώνο; συσσωρευθεϊσαι ύπό ποιητική; άγχινοία; 
όμοφωνίαι ούδόλω; προσεγγίζουσι τό άξιόπιστον 
τή ; Αργοναυτικής έκστρατείας.

0  Συγγραφεύς τών όρφείκών Αργοναυτικών φα ί
νεται άτελώς έγίνωσκε τά πέριζ τοΰ Εύξείνου πόν
του έθνη. Φέρων τόν Ηρωά του πρό; βορράν άπό 
τήνΚ ολχ ίδα , άναφέρει τού; Ταυρίους, Ααν.Ιίονς, 
Ν ομάδας, χαί τό Κασπιαχόν έθνος. Εί; τήν Μαι- 
ώ τιδα λίμνην, έκτο; τών Κυρτών Σχυθών ευρί
σκει τού; Μ αιώ τα;, Σχνρομαθίους, Γάτας, Γυμνά- 
τας, χαί Ά ριμ άσσας, ενα λαόν μέ τήν άμορφίαν τών 
Κυκλώπων, πλησίον δμως βοσκημάτων. 0  μυθώδης 
πλοϋς άρχετα ι, ώς ώφειλεν, έκ τής έσχάτης άκρας 
τής μεσογείου ταύτης θαλάσσες, μέχρι τοΰ τέλους 
τής θετικής τοϋ συγγραφέως γνώσεως. Οί Αργο- 
ναΰται πλεύσαντε; τήν Μ αιώτιδα είσήλθον ε ϊ; μέγα  
κόλπον φέροντα εις τόν Χρόνιον  Ωκεανόν. Κ α ί 
διετέλεσαν έλαύνοντες διά ολοκλήρους έννέα ήμέ-  
ρας καί νύκτας δτε εφθασαν τήν δεκάτην ε ϊ; τήν  
Χ ρόνιονΰάΐασσαν πέραν τών Ριφέων όρέων. Κ ιν -  
δυνεύσαντε; δέ εως τότε, άπέβησαν διά συμβουλής 
τοϋ Αγχαίου καί έσυραν είς τήν ξηράν τό πλοΐον. 
Διαπλέοντες μ,ετά ταϋτα  έπί £ξ ημέρας έφθασαν 
τού; Μαχροβίους, (ου-τω; όνομαζομένου; διά τήν  
μακροβιότητά των,) τούς Ό νειράτας, καί άκολού- 
θω; τούς Κιμμερίονς. Οί περιηγηταί μ α ; έπομέ
νως έπλησίασαν τάς ’Αχεροντίους δχθα;, τήν Ε ρ -  
μιόνην καί τάς κατοικίας τών δ ικαιοτάτων πλη
σίον τών δποίων έπονται τά  καταχθόνια. Κ α τα λ ι-  
πόντε; δέ ταύτα;,είσήλθον είς τόν Δυτικόν όκεανόν 
μέ ζέφυρον άνεμον- πριν δμως προχωρήσουν, τό 
πλοίον Αργώ έπρόφερε. παραινετικόν λόγον, καί 
προεΐπε τήν τιμωρίαν τών έγκλημάτω-ν. Μετά με
γίστης δυσκολίας διέβησαν τόν Ίέρ ν ίόα , ή τάς 
’Ιερνίόας  (τοϋ ποιητοϋ χρωμένου πότε ένικώ καί 
πότε πληθυντικώ αριθμώ) καί αμέσως ήγέρθη άνε
μοζάλη ήτις  τούς ώθοϋσε διά Ινδεκα ήμέρας είς 
τόν εύρύτατον ωκεανόν,άγνοοΰντε; ποΰ νά διευθυν- 
θώσι. Τέλο; δ Α γχαϊος άνεκάλυψε τήν Νήσον τής 
Αήμητρΰς, γινωσκομένην έκ τών υψηλότατων αύτή;. 
δένδρων τοΰ έλάτου" άλλά εύρεθίση; αύτή ; δυσανα- 
βάτου ήναγκάσθη νά διευθυνθή εί; τήν νήσον τής 
Κίρκης, έν ή εφθασεν εϊ; τρεΐ; ήμέρας. Εντεύθεν 
οί Αργοναύτα! έφθασαν τάς δχθας τοΰ Ταρτή,σσου*
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καί τάς Ηρακλείους Στήλας, διέδωσαν τας Σαρδι- 
νίους καί Τοσκανικάς θαλάσσας, καί έγκαίρως ά- 
πηλάχθησαν τών φλογών τής Α ϊτνης διά τ ή ; βοη- 
θείας τής Θέτιδος. (ακολουθεί)

Γ. Δ. Κ.
- r - j n  <ΗΧ) ι—II

Α Ν Ε Κ Α Ο Τ Ο Ν .
Αγγλος τις  λοχαγός καταφαγώ ν δλην αύτοϋ την 

περιουσίαν, κατέφυγεν ύπό την προστασίαν παλαιοϋ 
τίνος φίλου, δστις ύπεδέχθη αύτόν είς την οικίαν 
αύτοΰ" άλλ ό οικοδεσπότης οΰτος μέλλων νά μ ετα -  
βη διά τινας μήνας είς τήν έξοχήν καί μή δυνάμε- 
νος νά συμπαραλάβη μεθ έαυτοϋ τον λοχαγόν δντα 
ασθενή,άφήκεν αύτόν ύπό τήν φροντίδα γραίας τίνος 
ύπηρέτιδος, είς τήν όποιαν ένεπιστεύετο τήν φύλα-  
ξ ιν τής οικίας αύτοΰ οσάκις άνεχώρει" πρωίαν δέ 
τ ινα  ή καλή γραία όνειρευθεϊσα κατά τήν παρελ- 
Οοΰσαν νύκτα δτι ό λο/αγός άπέθανεν, είσήλθε πολ
λά  ένωρ'ις είς τόν θάλαμον αύτοϋ διά νά βεβαιωθή, 
άλλά βλέπουσα αύτόν είς τήν ιδίαν κατάστασίν , 
έξήλθε διά νά φροντίτη διά τ ινα ; ύποθέσεις αύτής, 
λησμονήσασα νά κλείση τήν θύραν.

01 καθαρισται τώ ν καπνοδόχων συνεθ!ζου«ν έν 
Λονδίν^ νά είσέρχωνται λαθραίως είς τάς άκατο ι- 
κήτους οικίας διά νά συνάγωσι τήν άσβόλην, τήν 
όποίαν έμπορεύονται" δύο λοιπόν έξ αύτών παρα- 
τηρήσαντες πρό τινω ν ήμερών τήν απουσίαν τοΰ οι
κοδεσπότου,καί θηρεύοντες τήν εύκαιρίαν τοϋ νά εί- 
οέλθωσιν είς τήν οικίαν ταύτην, άμα είδον έξελθοΰ- 
σαν τήν γραίαν, είσήλθον καί εύρόντες ήνε^γμένον 
τόν θάλαμον τοϋ λοχαγοϋ, χωρίς νά παρατηρήσω- 
σιν αύτόν κείμενον έπί τής κλίνης, έπήδησαν ταχέως 
άμφότεροι ένδον τής καπνοδόχου" ή δέ θέα τώ ν δύο 
μαύρων τούτων δντων, φωτιζομένου μάλιστα  τοΰ 
θαλάμου άμυδρώς, έπροξένησε τοσοΰτον τρόμον είς 
τόν λοχαγόν, ώστε περιτυλιχθείς είς τάς σινδόνας 
αύτοΰ, δέν έτόλμ,α νά κινηθή.

Εν τώ  μεταξύ εφθασε καί δ ιατρός τοΰ ασθενούς, 
καί πλησιάσας μετά σοβαρότητος είς τήν κλίνην 
εκραςεν αύτόν έξ ονόματος’ δ λοχαγός άναγνωρίσας 
τήν φωνήν τοϋ ιατροϋ, άνέσυρε μέν τήν σινδόνα καί 
έθεώρησεν αύτόν μετά  παραφόρου βλέμματος, άλλά  
δέν ήδυνήθη νά δμιλήση" ό δέ ιατρός λαβών τήν 
χεΐρα αύτοΰ,ήοώτησεν αύτόν,πώς 'έχει; κακώς, άπε- 
κρίθη δ λοχαγός, άπόΑίύ.Ια, οί δαίμονες ετοιμά
ζονται νά μέ άρπάσωσιν έδώ! έδώ  ! είναι κεκρυμ- 
μένοι (δεικνύων τήν καπνοδόχον)" άλλ’ δ ιατρός, 
οστις ών άνθρωπος τοΰ συρμοΰ, δέν έπίστευε τήν 
υπαρξιν τώ ν δαιμόνων, σείων τήν κεφαλήν καί έξε- 
τάζω ν τόν σφυγμόν τοΰ πάσχοντος, α ί ίδέαι σου, 
λέγει πρός αύτόν, Λοχαγέ, είναι συγκεχυμίναι' 
πάσχεις άπό εζαψιν εγκεφάλου’ παϋσον τούς λή
ρου c, ίατρε, άπεκρίΟη τρέμων δ λοχαγός, παρήΛ- 
θεν ό καιρός τών αστεϊσμών' δύο δαίμονες είναι 
κεκρνμμένοι ένδον τής καπνοδόχου’ α ί Ιδ ία ι σου

εϊνα ι άσυνεπεΧς, έπανέλαβεν δ Ιατρός, και ίδοί> 
θέλω  σέ αποδείξει τοΰτο πρα γμα τικώ ς .»

Α λλά καθ’ -flv στιγμήν δ Ιατρός έγερθείς έπλη- 
σίασε πρός τήν καπνοδόχον, οΐ καθαρισται πληρώ- 
σαντες ήδη άσβόλης τόν σάκκον αύτώ ν, έρριψαν 
κάτω , κατόπι δέ έπήδησαν καί αύτοί" καί δ μέν λο
χαγός καλυφθείς ύπό τό έφάπλωμα αύτοϋ, άπεσύρθη 
ήσύχως πρός τούς πόδας τής κλίνης καί έκρύβη ύπ* 
αύτήν, φωνάζων πρός τούς δαίμονας νά εύχαριστη- 
θώσι λαμβάνοντες άντ’ αύτοΰ τόν ιατρόν, δστις δέν 
πιστεύει είς τήν υπαρξιν αύτών" δ δέ ιατρός άκίνη- 
τος έκ τοϋ τρόμου αύτοϋ, έζήτει νά ένθυμηθή προ- 
σευχάς τινας, τάς δποίας έγνώριζε νέοςετι ών" ς-ρέ- 
φων δέ πρός τόν άσθενη διά νά ζητήση παρ’ αύτοΰ 
βοήθειαν, έξεπλάγη μή βλέπων αύτόν έπί τής κ λ ί
νης αύτοΰ" παρατηρήσας δέ κατά ταύτην τήν ς-ιγ- 
μήν, δτι δ είς τών καθαριστών έσήκονεν έπί τή ς  
ράχης αύτοΰ τόν σάκκον τής άσβόλης, έπίστευσεν, 
δτι ένδον τοϋ σάκκου τούτου ύπάρχει δ λοχαγός,κα ί 
τρέμων μή τεθή και αύτός είς τόν σάκκον τοΰ ετέ
ρου δαίμονος, δ ι’ ένός πηδήματος εύρέθη κάτω τής 
κλίμακος τής ο ικίας,καί έξελθών είς τήν δδόν έκραζε 
μεγαλοφώνως βοήθεια ! βοήθεια! οί δα ίμονες y p -  
π ασαν τόν φ ίλον μου  Λοχαγόν.

Τό πλήθος συνέρρευσε πανταχόθεν, δ ιατρός δα -  
κτυλοδεικτεϊ τήν οικίαν καί ενθαρρύνει τόν λαόν νά  
εϊσέλθη, άλλά κάνεις δέν έτόλμα ν’ άναβή πρώ
τος" οι δέ καθαρισται άκούοντες τήν είς τόν δρόμον 
ταραχήν, καί φοβηθέντες μή συλληφθώσιν, άφίνουσι 
τόν σάκκον τής άσβόλης έν τώ  μέσω τής κλίμακο; 
τής οικίας, καί άναβάντες έκρύβησαν έπί τής στέ
γης" δ δέ λοχαγός στενοχωρούμενος ύπό τήν κλίνην 
καί μή βλέπων πλέον τούς δαίμονας, έξελθών ώρ- 
μησε νά φύγη ταχέως έκ τής οικίας ταύτης" τρέχων 
δέ βιαίως καί κυριευμένος ύπό τοϋ φόβου, δέν είχε 
παρατηρήσει τόν έπί τώ ν βαθμιδών τής κλίμακος 
σάκκον τής άσβόλης, καί προσκόψας συνεκυλίσθη 
μετ’ αύτοΰ μέχρι τής έσχάτης βαθμίδος τής κ λ ί
μακος· πληρωθείς δέ άσβόλης έγείρεται καί φεύγει 
δρομέως έξω τής θύρας" ή δέ φρίκη τοΰ λαοϋ α ύ -  
ξάνει ύπό τής θέας τοΰ κατεσβολωμένου ώχροΰ κ α ί 
τρέμοντος λοχαγοΰ" δ ιατρός άναγνωρίζει μέν τόν 
φίλον αύτοΰ, άλλ ’ δλος κάτοχος ύπό τοΰ τρόμου 
κρύπτεται είς τό πλήθος διά ν’ άποφύγη τήν θέαν 
αύτοϋ* έπί τέλους ή άς-υνομία προφθάσασα εισέρχε
τα ι είς τήν οικίαν, συλλαμβάνει τούς καθαριστάς 
τών καπνοδόχων καί δεικνύουσα αύτούς εις τό π λή 
θος, κατέπαυσε τόν θόρυβον καί τόν τρόμον, καί πάν-  
τες έπείσθησαν είς τήν αλήθειαν τοΰ συμβεβηκότος, 
πλήν τοΰ ίατροΰ, δστις έπέμεινε λέγων, δτι οί 
καθαρισται ούτοι ήσαν αληθείς δαίμονες, καί έπί 
τέλους κυριευθείς ύπό τής μονομανίας ταύτης άπέ- 
θανε παράφρων εν τ ιν ι τώ ν νοσοκομείων τής πρω- 
τευούσης. (Αποθ. τών ώφελ. καί τερπ. γνώσ.)
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ΗΚΑΑΤΒΗ ΤΟΤ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ. Συν«χιι*,(ϊ$ε S ' . φ Λ \ ί $ . )  

είς εκείνην τήν μιαν στιγμήν, τήν Έλίζαν. Τό δω- 
μάτιόν της είχε μίαν θύραν πρός τό μέρος τοΰ πο
ταμού. Έλαβεν είς τάς άγκάλας τό βρέφος της καί 
άνεπήδησε πρός τό μέρος εκείνο. Ό  έμπορος τήν 
διέκρινεν εντελώς, τήν στιγμήν οτε έχάνετο άπό τήν 
Ζρασιν πορευομένη πρός τήν ίχΟην, και πεζεύσας καί 
οωνάξας δυνατά τόν Σαμουήλ καί τόν Άνδρέαν, ετρε- 
χεν όπισθεν της,ώς κύων θηρευτικός όπισθεν δορκάδος. 
Είς τήν δλεθριοτάτην εκείνην στιγμήν τή έφαίνετο 
οτι οΐ πόδες της μόλις έψαυον τό έδαφος, καί διά 
μιας στιγμής έφθασεν είς τό χείλος τών ύδάτων. Δε- 
ξίόθεν έφθασαν όπισθεν της, αυτη δέ έμψυχωθεΐσα 
ύπό τής δυνάμεως εκείνης, τήν όποίαν ό Θεός δίδει 
είς τήν στιγμήν τής άπελπισίας, μέ μίαν άγριον κραυ
γήν καί εν ταχύτατον πήδημα, μετέβη ακράτητος 
άπδ τό παρά τήν όχθην τεταραγμένον £εΐθρον είς τόν 
αντίκρυ συσσωρευμένον παγετόν. Ήτο έν απελ
πιστικόν πήδημα, τό δποΐον δέν δύναται νά συμ- 
βή είς άλλην τινά περίπτωσιν, είμή είς τήν άφροσύ- 
νην και τήν απελπισίαν· ό δέ Χόλης, ό Σαμουήλ καί 
δ Άνδρέας, καθώς είδον τό τοιοΰτον, έτριψαν έκπληκ- 
τικάς φωνάς καί ύψωσαν τάς χεΤράς των,

Τά υπερμεγέθη τεμάχια πάγους, έπί τών όποιων 
κατέπεσε, κατεκρημνίζοντο καί έρίγνυντο άπό τό 
βάρος της, άλλά δέν διέμεινεν έκεΐ ούδέ στιγμήν. 
Μέ άγριας φωνάς καί άπελπισμένην ένέργειαν έπή- 
δησεν είς άλλο τεμάχιον, καί άπ’ έκεΐ είς άλλο, όλι- 
σθαίνουσα, πηδούσα, γλιστρούσα καί έγειρομένη 
άδιαλείπτως. Τά υποδήματά της κατεφθάρησαν, οΐ 
πόδες της έμειναν γεγυμνωμένοι καί τό αΓμα έχά- 
ραττε παν βήμα της· άλλά δέν έβλεπε τίποτε, ούδέ 
^σθάνετο παντελώς, εως ου ζοφερώς, ώς είς ένύ- 
πνιον, είδε τό μέρος τοϋ Όΐου καί άνθρωπόν τινα, 
βοηθοϋντα αύτήν νά άναβή τήν όχθην.

—  Είσαι μία καλή νε'α όποία καί άν ήσαι I είπεν 
δ άνθρωπος, έπισυνοδεύων τάς λέξεις του μέ ορκον.

Ή Έλίζα άνεγνώρισε τήν φωνήν καί τό πρόσωπον 
τοΰ άνθρώπου έκείνου, οστις κατεΐχεν έν κτήμα όχι 
μακράν τής παλαιας οικίας της.

—  νΩ, κύριε Σίμς, σώσε με, σώσε με, κρύψε με! 
ειπεν ή Έλίζα.

—  Πώς, τί εινα: τοΰτο; ειπεν δ άνθρωπος. Καί 
πώς, δέν είσαι τοϋ Σχέλβη!

—  Τό τέκνον μου! τοϋτο τό παιδί, μοϋ τό έπώ
λησεν! Έ κεΐ είναι δ κύριός του, είπε δακτυλοδει- 
κτοϋσα τήν όχθην τής Κεντούκης. Ώ  κύριε Σίμς! 
ίχεις κάνέν μικρόν παιδίον;

—  Τωόντι έχω, είπεν αύτός, καθώς βαναύσως 
πλήν άγαθώς τήν έβοήθει νά άναβή τήν ανωφερή 
δχθην. Έχεις δίκαιον ό'μως, καλή κόρη μου.

"Οταν άνέβησαν τήν κορυφήν τής όχθης, ό άνθρω
πος έπρόσθεσεν.

—  Έ χω εύχαρίστησιν νά σέ βοηθήσω κατά τι, 
είπε, δέν είναι κάνέν μέρος δπου νά ήμχορώ νά σέ 
πάρω· τό καλήτερον είναι νά σέ είπω, νά ύπάγης 
έκεΐ, είπε δεικνύων άπομεμονωμένην τινά καί με
γάλην οικίαν, ητις έκειτο είς τόν κυριώτερον δρόμον 
τοϋ χωρίου. Πήγαινε έκεΐ, είναι κα\οΐ άνθρωποι.

(Τόμ. λ . Φυλλ. Ε.)

Αέν είναι κανένας κίνδυνος, άλλά θά σέ βοηθήσουν, 
είναι συνειθισμένοι είς τά τοιαϋτα.

—  Ό Θεός νά σέ εύλογήστ)! είπεν ή Έλίζα άπό 
τά βάθη τής ψυχής της.

—  Δέν πειράζει, δέν πειράζει, είπεν αύτός. Δέν 
έκαμα κάνέν μεγάλο πράγμα.

—  Είμαι βέβαια, οτι δέν θά τό είπεΐς κάνενός!
—  Πήγαινε, κόρη μου 1 Καί πώς μέ νομίζεις; 

Βέβαια δέν θά είπώ τίποτε, είπεν αύτός. Έ λα τώρα, 
πήγαινε, σάνκαλή καί φρόνιμος νέα όπου είσαι, έκέρ- 
δισες τήν έλευθεριαν σου, καί θέλεις τήν έχει καθ’ όσον 
έξαρτάται απ’ έμέ.

Ή  γυνή συνέσφιγξε τδ βρέφος εις τόν κόλπον της 
καί έξηκολούθησεν εύσταθώς καί ταχέως τόν δρόμον 
της. Ό  δέ άνθρωπος Γστατο καί τήν έθεώρει όπισθεν 
βαδίζουσαν.

— Ό Σχέλβης τώρα ίσως δέν θά ς-οχασθή ποτέ,δτι 
ήμπορεΐ νάγίνη τοΰτο είς τόν κόσμον άπό ένα γείτο
να- άλλά ήμποροϋσα νά κάμω άλλέως. ’Αν τζακώση 
κάμμίαν άπό τάς ίδικάςμου είς τήν αύτήν κατάς-ασιν, 
είναι κύριος μέ εύχαρίστησι νά μοϋ τό άνταποδώση. 
Δέν ήμπόρεσα ποτέ νά ίδω άνθρώπους νά άγωνίζων- 
ται, νά άναστενάζουν καί νά προσπαθοϋν νά έλευ- 
θερωθοϋν άπό τούς σκύλους όπου τούς ξεκυνηγοϋν, 
καί έγώ νά πάω έναντίον τους. Προσέτι ούτε βλέπω 
είς έμέ τήν άνάγκην νά ξανατρέχω νά πιάσω ξένους 
άνθρώπους.

Ου'τως ώμίλει δ πτωχός ουτος χωρικός τής Κεν
τούκης, οστις δέν είχεν έκπαιδευθή είς τά συνταγ
ματικά του καθήκοντα, καί κατά συνέπειαν έξ απά
της έπραττε Χριστιανικώς, τό όποιον δέν ήθελε 
κάμει ποτέ, έάν ήτο είς καλητέραν θέσιν καί πλέον 
πεφωτισμένος.

Ό  Χόλης είχε μείνει έντελώς έκπεπληγμένος 
θεατής τής σκηνής, εως οΰ ή Έλίζα είχεν άφα- 
νισθή άπό τήν όχθην, καί μετά ταϋτα εστρεψεν άτε- 
νές καί έξεταστικόν βλέμμα είς τόν Σαμουήλ καί 
τόν Άνδρέαν.

— Τοϋτο ήτο ενα τρομερόν πραγμα, είπεν ό Σα
μουήλ.

—  Στοχάζομαι πώς Ιχειδεκαφτά διαβόλους μέσα 
της αύτή ή γυναίκα, είπεν δ Χόλης. Πώς έπηδοϋσε 
σάν αγριόγατος!

—  Λοιπόν τώρα, ειπεν ό Σαμουήλ ξύων τήν κε
φαλήν του, ελπίζω ό κύριος θά μάς συγχωρήσει άν 
δέν κάμωμεν τό ίδιον δποΰ έκαμεν ή Έλίζα. Δέν 
μοϋ φαίνεται νά αίσθάνωμαι άρκετά εύλίγιστος νά 
τήν άκολουθήσω! καί δ Σαμουήλ ήρχισεν ένα βραγ- 
χώδη καγχασμόν.

—  Γελάς α ί! είπεν δ έμπορος βρυχόμενος.
—  Μά τόν Θεόν, κύριε, δέν ήμποροϋσα άλλο, εί

πεν δ Σαμουήλ, έκχέων τήν έπί τοσοΰτον κεκλει- 
σμένην μεγάλην ήδονήν τής ψυχής του. Έφαίνετο τόσον 
περίεργος, νά πηδ ί̂, νά τρέχη, νά τζακίζη τόν πάγον, 
νά τήν άκούη τις νά κάνη, πλήν, πλάν, πλάν. θεέ 
μου 1 πώς έπήγαινε! καί ό Σαμουήλ καί δ Άνδρέας 
έγελοϋσαν τόσον ώστε έτρεχον τά δάκρυα είς τάς 
παρειάς των.

—  Θά κάμω τά στόματά σας νά γελάσουν καί 
κατ’ άλλον τρόπον! είπεν ό έμπορος, κτυπών πλη-
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σιον τής κεφαλής των τήν μάστιγά του. Άμφότεροι 
ίιπεχώρησαν, καί τρέξαντες πρός τήν όχθην, ήσαν 
Ιφιππβι πριν ή αυτές άναβή.

—  Καλή έσπέρα σας, κύριε! ειπεν δ Σαμουήλ μέ 
πολύν βαρύτητα. Το περιμένω βεβαιότατα, οτι ή κυ
ρία θά είναι πολύ δυσάρεστη μένη διά τόν Ζέρη ν. Ό  
κύριος Χόλης δέν θά μας θελήσει πλέον. Ή κυρία 
δέν ήθελεν επιθυμήσει νά περάσωμεν άπόψε μέ τ’ ά 
λογα τήν γέφυραν τής Έ λίζας, καί'δώσας εν χαρίεν 
κτύπημα εις τά πλευρά τοϋ Άνδρέα, άνεπήδησε, 
παρακολουθούμενος ύπό τούτου μέ ολην τήν ταχύτη
τα, καί οι καγχασμοί πων αντηχούν εις τόν αέρα.

Κ.ΕΦΑΛ.ΑΙΟΝ ΟΓΛΟΟΝ.

Θνίρευται τών μαύρων και q&vιγοι τών [λαύρων.

Ήτο πρός τήν δε ίλην, οταν ή Έ λίζα έκαμε τήν 
άπελπισμένην άναχώρησίν της άπό τόν ποταμόν. Ή 
λευκή δμίχλη τής εσπέρας, ύψουμένη βραδέως έκ 
τοϋ ποταμοϋ, τήν περιεκύκλονε καθώς έπροχ<όρει 
μακράν τής ό'χθης, τά δε έξογκωμένα ρείθρα καί τά 
σαλευόμενα τεμάχια πάγων παρουσίαζον ένα άνέλ- 
πιστον προμαχώνα μεταξύ αυτής καί τοϋ καταδιώ- 
κτου της. Ό  Χόλης λοιπόν, μέ βήμα βραδύ καί 
υπερβολικήν δυσαρέσκειαν, έπέςρεψεν είς τό μικρόν 
καπηλείαν, Γνα σκεφθη περί του πρακτέου. Ή γυνή 
ήνοιξεν είς αυτόν τήν θύραν μικροϋ τίνος δωματίου 
στρωμένου ύπό ευτελοΰς τίνος τάπητος· εις αυτό 
υπήρχε τραπε'ζιον μέ ενα στίλβοντα κηρόπανον 
μαϋρον, ήσαν διάφοροι στεναί καί μέ υψηλά έπα- 
κουμβίσματα ξύλιναί καθέκλαι, διάφοροι γυψΐναι 
εικόνες ζωηρώς χρωματισμένα! ήσαν έπί τής θερ
μάστρας, καί παρ’ αυτήν εν μακρύ τραπέζιον παρά 
τό όποιον ό Χόλης έκάθησεν, ινα σκεφθη περί τής 
άστασίας τών ανθρωπίνων έλπίδων καί των εδτυ- 
χιών έν γένει.

—  Τί τά ήθελα τώρα έγώ έκεϊνο τό μικρό κατη- 
ραμένο, είπε καθ’ εαυτόν ό Χόλης, διά νά γελασθώ 
τοιουτοτρόπως ώς εν ζώον; καί έπανεπαύετο έπι- 
σωρεύων μίαν όχι τόσον εκλεκτήν σειράν καταρών 
έιΐί τοϋ άτόμου του, τάς όποιας, μολονότι δύναται 
τις δικαίως νά τάς θεωρήση άληθεΐς, ήμεΐς ομως 
καθό περιττάς θέλομεν παραλείψει.

Έ ξεπλάγηύπο τής δυνατής καί βροντώδους φωνής 
άνθρώπου τινός, οστις έφαίνετο πεζεύων πλησίον τής 
Ούρας. ’Έδραμεν είς τό παράθυρον.

Μά τόν Θεόν! τοϋτο είναι απαράλλακτα έκεϊνο 
όποϋ λέγουν πρόνοιαν, ειπεν δ Χόλης. Νομίζω οτι 
είναι ό Θωμάς Λόκερ.

Ό Χόλης έξήλθε μέ βίαν. Είς τήν γωνίαν τοϋ δω
ματίου, παρά τήν τράπεζαν τοϋ οικοδεσπότου, ίστατο 
εύρωστος καί σαρκώδης άνήρ έξ ποδών υψους καί 
άναλόγου πλάτους. *Ητο ένδεδυμένος μέ δέρμα βου
βάλου, τοϋ οποίου αί τρίχες ουσαι έξωθεν εδιδον είς 
αύτόν έν τι άγριον καί θηριώδες, τό δποΐβν ήτο έν- 
τελώς εις αρμονίαν μέ τό ολον χαρακτηριστικόν τής 
φυσιογνωμίας του. Πας σχηματισμός καί πασα γραμ
μή τής κεφαλής καί τοϋ προσώπου του έξέφραζον 
εναργέστατα τήν θηριώδη καί άκαταδάμαστον βίαν

του. Τωόντι, έάν ήδύναντο οί άναγνώσται' μας νά 
φαντασθώσιν έ'να ταυρόσκυλον είς τήν θέσιν ένός άν
θρώπου, περιπατοϋντα μέ πίλον καί έπανωφόρεμα, 
ήθελον εχει μίαν ό'χι άνάρμοστον ίδέαν τής γενικής 
συμπεριφοράς του καί τής φυσικής κατασκευής του. 
Συνωδεύετο δέ ύπό τίνος συνοδοιπόρου, οστις κατά 
πολλάς έπόψεις ήτο είς εντελή αρμονίαν μετ’ αύτοϋ, 
χαμηλοϋ αναστήματος καί ισχνός, εύκαμπτος ώς 6 
γάτος είς τάς κινήσεις του, καί έχων μίαν πονηράν 
καί κυνηγητικήν εκφρασιν είς τούς όξεΤς καί μέλα- 
νας δφθαλμούς του, μέ τούς όποιους παν χαρακτη
ριστικόν τοϋ προσώπου του έδείκνυε συμπάθειαν.

Ή λεπτή καί έπιμήκης ρίνα του έξεΐχεν, ώς έάν 
ήτο πρόθυμος νά είσχωρήση είς ολα τά πράγματα 
έν γένει· ή λεία, λεπτή καί μέλαινα κόμη του ήτο 
συσσωρευμένη μέ μεγάλην φροντίδα είς τό έμπροσθεν 
μέρος τής κεφαλής του, καί έν τέλει άπαντα τά 
κινήματα κ*ί οί έλιγμοί του έδείκνυον ξηράν καί 
έσκεμμένην δξύτητα. Ό μεγάλου αναστήματος άν
θρωπος λαβών έν μεγάλον ποτήριον ήμιπεπληρωμέ- 
νον οίνοπνεύματος, τό κατέπιε διά μιας χωρίς νά 
προφέρη λέξιν· δ δέ μικρός σύντροφός του ί'στατο 
ακροποδητί καί στρέφων τήν κεφαλήν του ποτέ μέν πρός 
τό έν μέρος ποτέ δέ πρός τ ’ άλλο, άνεφύσα ήσύχως 
παρατηρών τάς διαφόρους φυάλας, τέλος δέμέ τρόπον 
πολύ περιεσκεμμένον καί μέ λεπτοτάτην καί πεφοβι- 
σμένην φωνήν διέταξεν ήδύοσμον ροζόλιον. "Οταν 
τω έτοιμάσθη τό ποτόν, τό έ'λαβεν άνά χεϊρας καί 
τό παρετήρει μέ οξύ καί εύχάριστον βλέμμα, ώς άν
θρωπος πιστεύων;οτί τήν έμάντευσε καλά,καί έκτύπησε 
τό σημάδι μ,ές τό κέντρον. Καί έξηκολούθει νά γεύη- 
ται τόποτόν μέ βραδέα καί δοκιμαςικά ροφήματα.

’Ώ, ποιος ήθελε στοχασθή δτι θά μοΰ έλθει τοϋτο 
τό εύτύχημα; Α ί Λόκερ τ ί κάμνεις; είπεν δ Χόλης, 
προχωρών έμπροσθεν καί έκτείνων τήν χεΐρά του είς 
τόν μεγαλόσωμον άνδρα.

—  Ό  διάβολος! ήτο ή ευγενής άπάντησις. Πώς 
ήλθες έδώ Χ όλη; Ό  κυνηγητικός γάτος,δς-ις ώνομά- 
ζετο Μάρκς, έ'παυσεν αμέσως άπό τοΰ νά ροφα, χαϊ 
προτείνας τήν κεφαλήν παρετήρει μέ βλέμμα πα- 
νοΰργον τήν νέαν ταύτην σχέσιν, ώς δ γάτος δ βλέ- 
πων κίνούμενον ξηρόν τι φύλλον ή άλλο τι άντικεί- 
μενον καταδιώξιμον.

—  Τόμ, τοϋτο είναι τό εύτυχέστερον πραγμα τοϋ 
κόσμου. Είμαι σάν τόν διάβολο περιπεπλεγμένος, καί 
πρέπει νά μέ βοηθήσης.

—  Ά ,  ά ! πιθανώτατον, έγρύλλισσεν δ εδχάριστος 
φίλος του. Δύναται τις νά ήναι βέβαιος, οτι οταν εύ- 
χαριστήσαι τόσον νά βλε'πης τινά, σημεΐον οτι δύ- 
νασαι νά λάβης κάμμίαν ώφέλειαν. Τί τρέχει λοιπόν 
τώρα;

—  ’Έχετε τόν φίλον σας έδώ, ή είναι σύντροφός 
σας; είπεν ό Χόλης παρατηρών μέ δισταγμόν τόν 
Μάρκς.

—  Ναι, είναι φίλος μου. Έδώ Μάρκς· ουτος είναι 
έκεΐνος δ φίλος μέ τόν όποιον ήμουν είς Νάτζες.

—  Έχιο ευχαρίστησιν νά άποκτήσω τήν φιλίαν 
σας, είπεν δ Μάρκς, έκβάλλων έξω μακράν καί 
λεπτήν χεΤρα δμοιάζουσαν τόν πόδα τοΰ κόρακος. 
Νομίζω ότι είσθε ό κύριος Χόλης.
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• —  Ό  ίδιος, κύριε, είπεν ό Χόλης. Τώρα κύριοι, 
έπειδή συναπηντήθημεν τόσον ευτυχώς, νομίζω οτι 
πρέπει νά προσφέρω κάτι.

’Έλα λοιπόν, γέροντα, είπε πρός τόν άνθρωπον 
οστις ήτο παρά τήν τράπεζαν, φέρε μας ζεστό νερό 
καί ζάχαρην, καί σίγαρα, καί πολύ άπ’ έκεϊνο τό 
καλό, καί θά περάσωμεν καλά.

Οί λύχνοι λοιπόν ήσαν άναμμένοι, τό πϋρ τής 
θερμάς·ρας έκαίετο καλά, καί τά τρία έξοχα υποκεί
μενά μας έκάθησαν κύκλω τραπέζης καλώς έφωδια- 
σμένης μέ ολα τά άναγκαιοΰντα είς καλήν συντρο
φιάν, ώς άπηριθμήσαμεν προηγουμένως.

Ό  Χόλης ήρχισε παθητικήν περιγραφήν τών παν- 
τείων δεινών του. Ό Λόκερ κλείσας τά χείλη του 
τόν ήκροάζετο μέ ώμον καί άγριον τρόπον προσο
χής. Ό  δέ Μάρκς, οστις μέ πολλήν έπιμέλειαν καί 
μέ άδιάλειπτον κίνησιν τών μελών του κατεγίνετο 
συνθέτων έν ποτήριον οινοπνεύματος τής ιδιαιτέρας 
δρέξειόςτου,υψωνεν έκ διαλειμμάτων τούς δφθαλμούς 
του άπό τήν έργασίαν, καί έγγύζων σχεδόν μέ τήν 
αίχμ,ηράν ρίνα του καί τόν πώγωνα τό πρόσωπον του 
Χόλη, έδείκνυε τήν προθυμοτέραν περιέργειαν είς δ'λην 
τήν περιγραφήν, τό τέλος τής όποιας έφαίνετο, δ'τι τόν 
ευχαριστεί καθ’ ύπερβολήν, καθότι έκίνει τούς ώμους 
καί τά μέλη του ήσύχως, καί έξέτεινε τά λεπτά χεί
λη του μέ τρόπον μεγάλης έσωτερικής ίκανοποιή- 
σεως.

—  Λοιπόν δέν ήξεύρεις πλέον τ ί νά κάμης, είπεν. 
νΒ, έ, έ ! τήν έπαθες καλήν, καλήν;

—  Ή αγορά τούτων τών μαύρων φέρει πολλάς 
ταραχάς είς τό έμπόριον, είπεν δ Χόλης λυπηρώς.

—  Ά ν  ήμποροϋμεν νά λάβωμεν έν είδος γυναι
κών, αίτινες νά μή φροντίζουν τόσον διά τά παιδία 
των, είπεν ό Μάρκς, νομίζω δ'τι ήθελεν είσθαι σχε
δόν ή μεγαλητέρα νεωτέρα πρόοδος, τήν δποίαν ς·ο- 
χάζομαι, καί έπισυνώδευσε τόν άστεισμόντου μέ γέ
λωτα είς άκρον προεισαγωγικόν.

—  Τωόντι, είπεν δ Χόλης, δέν ήμπόρεσα ποτέ νά 
έννοήσω τοΰτο. Τά μικρά παιδιά τούς προξενοϋσι 
μεγάλην ένόχλησιν, ώστε ήθελε τις  νομίσει οτι 
έπρεπε νά εύχαριστώνται νά έλευθερωθώσιν άπ’ αύ
τά , άλλ’ έξεναντίας οσω περισσότερον ένοχλητικόν 
είναι έν άπ’ αύτά, καί οσω περισσότερον δέν άξίζει 
τίποτε, καθώς είναι γενικόν, τόσφ περισσότερον τά  
σφίγγουν καί τά άγαποϋν.

—  Ναι, κύριε Χόλη, είπεν δ Μάρκς, πέρασε μου 
άπ’ έδώ τό ζεστό νερό. Μάτήν άλήθειαν, λέγεις τω
όντι έκεϊνο τό δποϊον πάντοτε ήσθάνθην καί αι
σθάνομαι. Ό ταν ήμουν είς τό έμπόριον, ήγόρασα 
μ.ίαν γυναϊκα καί ήτο μία γερή νόστιμος νέα καί μέ 
άρκετόν πνεϋμα, είχεν δ'μως έν παιδί, τό όποιον ήτο 
είς άθλιωτάτην κατάστασιν, άσθενές, καμπούρικο καί 
είχε καί πολλά άλλα· τό εδοσα λοιπόν είς Ινα άν
θρωπον οστις έστοχάσθη οτι θά κατορθώσει κάτι 
μέ τό νά τό άναθρέψη, άφοΰ δέν τοΰ ές-οίχίζε καί 
τίποτε· πρέπει νά συμπεράνης, οτι ποτέ δέν έφαν- 
τάσθην, οτι θά δμιλήσει τίποτε δι’ αύτό. Θεέ 
μου! έπρεπε νά τήν ιδης πώς έκαμνε! Μοί έφαί
νετο πραγματικώς δ'τι άξίζει περισσότερον άπ’ αύ
τήν τό παιδιον, διότι ήτο άσθενές -«αί δύστροπον

καί τήν κατεβασάνιζε, και τό έ'καμνε μέ τά σωστά 
της, καθότι έφώναζεν ώς άν είχε χάσει ολους τούς 
φίλους. ΤΗτο τωόντι γελοΐον νά τό σκεφθη τις. Θεέ 
μου! δέν υπάρχει ούτε άρχή ουτε τέλος είς τάς 
γνώμας τών γυναικών.

—  Ναι, τό ίδιον μέ συνέβη καί έμέ, είπεν δ 
Χόλης. Τό τελευταϊον θέρος, κάτω είς τόν έρυθροΰν 
ποταμόν ήγόρασα μίαν νέαν, ήτις είχεν έν βρέφος 
πολύ εύμορφον, τοΰ δποίου οί δφθαλμοί ήσαν τόσον 
λαμπροί δσον οί ίδικοί σου, άλλ’ άφοΰ τό παρετή- 
ρησα, τό εύρηκα ό'λως διόλου τυφλόν. Τωόντι ήτο 
θεότυφλον. Λοιπόν ένόμισα δτι δέν ήτο διόλου 
κακόν πραγμα νά τό άπομακρύνω χωρίς νά είπώ 
τίποτε, καί τό έβγαλα έξαίρετα άπ’ έπάνω μου είς 
ανταλλαγήν μέ έν βαρελάκι κρασί· άλλ’άφοϋ ήτο διά 
νά τό πάρω άπό τήν νέαν, έγινε ώς μία τίγρις. 
Τοϋτο ήτο πριν άναχωρήσωμεν, καί δέν είχα τούς 
άνθρώπους μου άλυσσοδεμένους, ώστε αύτή πηδά είς 
ένα σωρόν άπό βαμβάκι, ώς μία γάτα, αρπάζει έν 
μαχαιρίδιον άπό τάς χεϊρας ένός ναύτου, καί σέ 
λέγω, κύριέ μου, οτι τούς έτρεψεν ολους είς φυγήν 
είς έν λεπτόν, έ'ως οτου ίδοϋσα δ'τι ήσαν δλα περιτ
τά, έστρεψε τριγύρω τήν κεφαλήν της, καί κατεκρη- 
μνίσθη δμοΰ μέ τό βρέφος της μεσα είς τόν ποταμόν 
ώστε δέν έφάνη πλέον.

—  Μπά, ειπεν δ Τόμ Λόκερ, οστις ήκροάζετο μέ 
καταβεβαρυμένην δυσαρέσκειαν τάς δμιλίας ταύτας. 
Καλά κάμνετε ταΐς δουλιαΐς σας καί όί δύω. Αί ι’δι- 
καί μου γυναίκες σάς βεβαιώ δτι δέν κάμνουν τοι- 
αϋτα καμώματα.

—  Α λήθεια ! πώς τό κατορθόνεις, είπεν δ Μάρκς 
μέ προθυμίαν.

—  Πώς τό κατορθόνω; οταν αγοράζω μ,ίαν νέαν 
καί έχει κάνέν παιδί δποΰ πρέπει νά πωληθη, τήν 
πλησιάζω καί άκουμβών τόν γρόθον μου είς τό 
πρόσωπον της, τής λέγω. Κύτταξε καλά τώρα άν 
βγάλης λόγον άπό τό στόμα σου, θά σοΰ χαλάσω τά 
πρόσωπον. Δέν θέλω νά άκούσω λέξιν, ουτε τήν άρ
χήν μ ιαςλέξεως. Καί τής λέγω , τοΰτο τό παιδί είναι 
δικό μου, καί δχι δικό σου, δέν έχεις τίποτε νά κάμης 
άπ’ αύτό. Έγώ κατά πρώτην περίστασιν θά τό πωλήσω, 
καί πρόσεξε νά μή κάμης κάνέν κίνημα, διατί θά σέ 
κάμω ν’ άναθεματίσης τήν ώραν δπου έγεννήθηκες. 
Σας βεβαιόνω βλέποντας οπου δέν γελώ δ'ταν βαλ- 
θώ, τάς κάμνω όποϋ βουβαίνονται σάν ψάρια, καί άν 
κάμμία άπ’ αύταΐς άρχίση νά λακτίση, τότε, —  καί 
δ κύριος Λόκερ κατεβίβασετόν γρόθον του μέ έν κτύ
πημα, τό όποιον έδείκνυεν έναργώς τόν τρόπον του.

—  Τοϋτο είναι έκεϊνο όποϋ ήμπορεΐ νά δνο- 
μάση κανείς εμφασιν, είπεν ό Μάρκς κτύπων τόν 
Χόλην είς τό πλευρόν καί άρχίζων τόν έλαφρόν γέ
λωτα. Δέν είναι δντως δ Τόμ έξαιρετικός; Έ , ε, ε, 
Τόμ, νομίζω δτι τούς κάνεις καί καταλαμβάνουν, 
δσω σγουρά καί άν ήναι τά κεφαλ^α τών μαύρων. 
Δέν έχουν ποτέ άμφιβολίαν ή άπορίαν περί τοΰ σκο- 
ποΰ σου. Ά ν  δέν ήσαι δ διάβολος, Τομ, είσαι ο 
δίδυμος άδελφός του, σέ βεβαιώ περί τούτου.

Ό  Τόμ έδεχθη τήν εκφρασιν ταύτην μέ άρμόζουσαν 
μετριοφροσύνην, καί ήρχισε νά δεικνύεται τόσον εύ-
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προσήγορος δσον τδ έσυγχώρει ή σκυλίνη συμπε
ριφορά του, καθώς λέγει δ Ιωάννης Βουνιαν.

Ό  Χόλης, δστις κατε'πιε μέ πολλήν ευκολίαν τά 
ποτά τής εσπέρας, άρχισε νά αισθάνεται μίαν έπαι- 
σθητήν άνυψωσιν καί άνάπτυξιν των ηθικών του δυ
νάμεων —  φαινόμενον σύνηθες εις ανθρώπους σο- 
βαράς καί σκεπτικής φύσεως, είς τοιαύτας περις-άσεις.

—  Nat Τόμ, ειπεν, είσαι τωόντι, καθώς σοί τδ 
είπα πάντοτε, πολυ κακός, Θυμάσαι Τόμ, δποϋ συνή
θως όμιλοόσαμεν διά ταϋτα τά πράγματα κάτω είς 
Νάτζες· έγώ σέ απέδειξα οτι ήμπορουσαμεν νά κερ- 
δήσωμεν εξίσου μέ τδ νά τους μεταχειρισθώμεν κα
λά, καί ήθέλαμεν είσθαι καλά είς τοΰτον τδν κόσμον, 
έ'χοντες πιθανότητά τινα καλυτέρου μέλλοντος είς 
τήν άλλην ζωήν, δταν εχωμεν τδν θάνατον ενώπιον 
μας δποϋ δεν είναι έλπίς κέρδους.

—  Μπά! είπεν δ Τδμ, καί δέν τδ ’ξεύρω ; Μή μέ 
κάμης καί άρρωστήσω μέ τά λόγιά σου —  τδ στο
μάχι μου είναι δλίγον άνακατομένο, καί δ Τδμ έ'πιε 
μισδ ποτήρι άδολο βράνδη.

—  Λέγω τοϋτο δμως τώρα, είπεν δ Χόλης, ώ- 
Οήσας όπισθεν τήν καθέκλαν του μέ Ικοραστικδν 
τρόπον, έγώ πάντοτε έστοχάσθην νά κάμω τδ έμ- 
πόριόν μου είς τρόπον ώστε νά κάμω χρήματα, -γρή
γορα καί πολλά,καθώς δποιος δήποτε άλλος άνθρω
πος, άλλ’ έπειτα, μέ τδ έμπόριον καί μέ τά χρή
ματα δέν γίνονται δλα τά πράγματα, διότι δλοι ήμεϊς 
έχομεν τάς ψυχάς μας. Δέν μέ μέλλει τώρα, άν μέ 
άκουη κάνεις νάλέγω  ταϋτα, διότι σκέπτομαι τόσον 
περί τούτων ώς-ε μέ συμφέρει και νά τδ έκφράσω. 
Έ γώ πιστεύω εις τήν θρησκείαν, καί μίαν τούτωντών 
ήμερών, άφοϋ δέσω καλά τάς υποθέσεις μου, σκο
πεύω νά φροντίσω διά τήν ψυχήν μου, διότι τοϋτο 
είναι τδ κυριώτερον, καί έπειτα ποια ή ανάγκη νά 
πράττη τις  άδικώτερα παρ’ δτι είναι πραγματικώς 
άναγκαιον; Τοϋτο δέν μέ φαίνεται δλως διόλου 
φρόνιμον πραγμα.

—-Ν ά φροντίσης διά τήν ψυχήν σου I έπανέλαβεν 
6 Τόμ περιφρονητικώς. Στοχάσου καλά έάν έχης 
ψυχήν, ώς πρδς τοϋτο κάμε άλλως πως. Ά ν  δ διά
δολος σέ κοσκινήσΥ] είς ενα τρίχινο κόσκινο δέν 
θά εύρη κάμμίαν.

“  E'-Iac δύστροπος Τδμ, είπεν δ Χόλης, καί πώς 
δέν ευχαριστείσαι, δταν ένας φίλος σοϋ δμιλή διά τδ 
καλόν σου;

—  Κλείσε εκείνο τδ στόμα σου τώρα, είπεν δ Τδμ 
άποτόμως. Ώ ς έπί τδ πλεΐστον υποφέρω ν’ άκούω 
δλας σου τάς δμιλίας ; έκτδς άπδ τάς θεοσεβείς σου 
αύται μέ Χατασκοτόνουν. Έ πειτα άπ’δλα ποία είναι 
ή διαφορά μεταξύ σοϋ καί έμοϋ; Είναι ίσως, δτι 
φροντίζεις δλίγον τι περισσότερον ή έχεις δλίγον τι 
αίσθημα περισσότερον, τοΰτο είναι καθαρά μία σκυ- 
λίνη δειλία, θέλων νά άπατήσης τδν διάβολον διά 
νά φύλαξης τδ πετζί σου· δέν τδ καταλαμβάνω τοΰτο 
ισω ς; Καί έπειτα απ’ δλα, ή άπόκτησις τών θρησκευ
τικών αισθημάτων είναι Ιν πράγμα πολυ άξιοκατα- 
φρόνητον απ’ δποιονδήποτε. Άκοϋς έκ ε ϊ! νά εχη ενα 
τρεχούμενον λογαριασμόν μέ τδν διάβολον δι’δληντήν 
ζωήν του, καί δταν έλθη ή ώρα της πληρωμής νά 
προσπαθη δουλικώς νά τήν άποφύγη.

’ Ελάτε, ελάτε τώρα,κύριοι,σας λέγω,δέν είναι τούτη 
ή δουλ^ά μας, είπεν δ Μάρκς. Κάθε άνθρωπος έχε: 
διάφορον τρόπον τοΰ νά παρατηρή τά πράγματα. Ό  
κύριος Χόλης είναι ενας πολύ καλός άνθρωπος, δέν 
υπάρχει αμφιβολία, καί έχει τήν ίδιαν του πεποίθη- 
σιν· καί σύ, Τδμ, έχεις τους (δικούς σου σκοπούς, 
οιτινες είναι προσέτι πολύ καλοί, άλλά γνωρίζετε δτι 
λογομαχοϋντες δέν κατορθόνει κάνεις τίποτε. Ά ς  
ελθωμεν είς την ύπόθεσιν. Λοιπόν κύριε Χόλη, τ ί 
τρέχει; Θέλεις ν’ άναδεχθώμεν νά πιάσωμεν αυτήν;

—  Ή γυναίκα δέν είναι δουλ^ά ’δική μου —  είναι 
τοΰ Σχέλβη, τδ παιδί μόνον είναι ίδικόνμου. Τ ίτρελ- 
λδς όποΰ ήμουν νά άγοράσω έκεΤνο τδ παλ^οπίθηκο.

—  Σύ είσαι εις δλα σου τρελλδς, είπεν δ Τδμ 
τραχέως.

—  Έ λα τώρα, Αόκερ, μέ αύτάς τάς προσβολάς 
σου, είπεν δ Μάρκς γλύφων τά χείλη του, δέν βλέπεις 
δ κύριος Χόλης θά μάς βάλει εις τδν δρόμον μιας 
καλής δουλιάς, σταματάτε μίαν στιγμήν, παρακαλώ, 
—  αύτοί οί συμβιβασμοί είναι τδ δυνατόν μου. Αύτή 
ή γυναίκα κύριε Χόλη, πώς είναι, τ ί είναι;

—  Ώ ! άσπρη καί εύμορφη, καλά άναθρεμμένη. 
’Ήθελα δώσει τοϋ Σχέλβη δκτακόσια ή χ ίλ ια  καί ή 
θελα ώφεληθή και πολύ.

—  ’Άσπρη καί εύμορφη ·—  καλά άναθρεμμένη I 
είπεν δ Μάρκς, τοϋ δποίου τους δξείς δφθαλμους, 
τήν ρίνα καί τδ στόμα κατείχε μεγάλη χαρά ενεκα 
τής έπιχειρήσεως. Κύτταξε τώρα, Λόκερ, μάς παρου- 
σιάσθη μία ωραία ύπόθεσις. 0 ά κάμωμεν μία δουλίά 
διά τδ συμφέρον μας, νά τήν πιάσωμεν, τδ παιδί 
βεβαίως πηγαίνει είς τδν κύριον Χόλην, ήμεΤς δέ 
πέρνομεν τήν γυναίκα είς ’Όρλεανς διά νά τήν έμ- 
πορευθώμεν. Δέν είναι ώραία δουλιά ;

Ό  Τδμ, τοϋ δποίου τδ χονδρόν ς·όμα ήτο ήμιανοιγ- 
μένον διαρκούσης ταύτης τής συνομιλίας, τδ έκλεισεν 
ευθύς, καί καθώς ενας μεγάλος σκϋλος, δταν δαγ- 
κάνη έν κομμάτι κρέας, έφαίνετο χονεύων τήν 
γνώμην ταύτην μέ άνάπαυσιν.

—  Βλέπεις, είπεν δ Μάρκς τδν Χόλη, άνακατόνων 
τδ ποϋντζι του, έχομεν είς δλα τά μέρη αρμοδίους 
δικαστάς οί όποιοι διορθόνουν αρκετά δικαίως κάθε 
παραμικρή δουλ|ά μας. Ό  Τδμ τρε'χει καί κάνει τδ 
κτύπημα,καί έγώ έρχομαι καλά ένδυμένος μέγιαλις·ε- 
ρά παπούτζια, καί μέ κάθ^ πράγμα έν τάξει, δταν θά 
γίνει δ δρκος. Πρέπει νά ιδής, είπεν δ Μάρκς, μέ 
τρόπον διδασκαλικής ύπερηφανείας, πώς εκφωνώ. 
Μίαν ήμέραν είμαι δ Τουΐκεμζ άπδ τήν Νέαν Ό ρ
λεανς, άλλην ήμέραν έρχομαι άπδ τά κτήματά 
μου είς τδν ποταμόν τών Μαργέτων δπου μοϋ δου
λεύουν επτακόσιοι μαϋροι, έπειτα πάλιν έρχομαι ώς 
μακρυνδς συγγενής τοϋ Ερρίκου Κλέϋ, ή πλουσιώ- 
τατος κάτοικος τής Κεντούτης. Καθένας έχει πνεΰμα 
διάφορον. Ίδού, δ Τδμ είναι τρομερός δταν πρόκει
ται νά γίνουν κτυπήματα ή γρονθοκοπήματα· άλλά  
διά νά είπη ψεύματα δέν άξίζει δλως διόλου, αί 
Τδμ, διότι βλέπεις δέν είναι τής φύσεώς του· άλλά  
Θεέ μου, έάν ήναι κανένας εις τδν τόπον δποϋ ήμ- 
πορει- νά δρκισθή διά κάθε τι καί εις κάθε τ ι, νά 
3αστάξη εις δλας τάς περιστάσεις καί βαρύτερο 
πρόσωπο, καί νά τήν τελειώση τήν δουλιά καλή-

μοι, ενεκα τη ; μή επανόδου τοΰ κομήτου, και βοη- 
Οούμενος έκ τ?.; προπαρασκευαστική; έργασίας τοϋ 
Κ. Χίνδ, διεξήλθεν δλου; του; υπολογισμού;, καί 
ύπίλόγισεν ολα; τ ά ; ένεργεία; πάντων τών πλα
νητών έπί τοΰ κομήτου τούτου άπο περιόδου τρια- 
κοσίων έτών. Εξήγαγε δε οτι δ άστήρ οΰτο; μέλ
λει νά έπανέλθη κατ’ Αύγουστον τοΰ 1 8 5 8 ,  άλλά 
υπάρχει άμφιβολία δύο έτών περισσότερον ν, όλι- 
γώτερον ώστε άπδ τοΰ 1 8 5 6  μέχρι τοΰ 1 8 0 0  0έ- 
λομεν ίδεί τον μέγαν κομήτην τοΰ 1 5 5 6 .

Ετερο; κομήτη; οστι: διήλθεν απαρατήρητο; τδ 
1 8 3 5 ,  ανάγεται εί; αξιόλογα συμβάντα, τά όποΐχ 
έσημειώθησαν κατά πολλάς τών είκοσι περιόδω 
αύτοΰ, άπδ τοΰ 1 3 ετούς π. χ -

Κ ατά τδ 1 0 6 6 , δτε Γουλιέλμο; 6 Νόθο;, δουξ 
τη ; Νορμανδία; είχεν άποβιβασθή εις τήν Αγγλίαν 
άγων πολυάριθμον στρατόν, έφάνη ό κομήτη; ό 
φέρουν σήμερον τδνομα τοΰ Χάλλεΰ.

0  κομήτη; οΰτο; κατεΟορύβησε τδ 1 4 5 6  του; 
Τούρκου; του; ύπδ τον Μωάμεθ τδν Β . και τά ; 
φάλαγγα ; τών Χριστιανών κατά τήντρομεράν μ ά 
χην τοΰ Βελιγραδιού.

Τον κομή-.ην τοΰτον οί ιστορικοί τοΰ καιροΰ 
έκείνου περιγράφουσιν ώ ; «άπειρον,τρομερόν, άμέ- 
τρου έκτάσεω;, σύροντα έξοπίσω ούράν καλύπτου 
σαν δύο σημεία τοΰ ούρανοΰ (60  μοίρα;) καί έμ- 
ποιοΰντα γενικόν τρόμον.»

Κ ατά τήν περιγραφήν ταύτην, οί κομηται πα- 
ραδόξω; μετεβλήθήσαν εί; τά ; ημέρα; μα ;. Εν 
τούτοι; ενθυμούνται τινέ; τδν τοΰ 1 8 1 1 ,  δστι; 
έλαμπε ζωηρώ; καί ένέπνευσεν εί; τδν λαόν προ 
ληπτικού; τ ινα ; φόβου;.

Εκτοτε ή έπιστήμη έσηυείωσεν περί του; 80  
κομήτα;, ορατού; μόνον διά τοΰ τηλεσκοπίου, 
ίΐρώτησέ τ ι ;  ποτέ τδν Καΐπχερ" «Πόσοι κομηται 
νομίζεταί δτι υπάρχουν έν τώ  ούρανώ; » 0  δε 
σοφό; άνήρ άπήντησϊν’ «Οσοι ίχΟΰς εί; τήν θά
λασσαν. »

Χ άρι; εί; τήν πρόοδον τή ; άστρονομική; επ ιστή
μη ;, οί παράδοξοι ούτοι άστέρε; δεν γίνονται σή
μερον α ίτ ιο ι τρόμου.

Αί Οεωρίαι τοΰ Νεύτωνο; και τοΰ Χάλλεΰ κατέ
λυσαν τήν φαντασιώδη βασιλείαν τών κομητών, 
ί ί ;  πρδ; τήν φύσιν δε αύτών, έπί πολύ ένόμίζον 
οτι συνέκειντο άπδ συμπαγή τινα πυρήνα περικυ- 
κλούμενον άπδ φωτεινήν ατμόσφαιραν.

11 περί τούτου γνώμη τοΰ Κ. Μπαμπινε είναι 
δτι' ,«Οί κομηται ρύδεμίαν δύνανται νά έζασκή- 
σωμεν ύλικήν ενέργειαν έπί τή ; σφαίρα; ήμών, 
δε γή , άν τυ/δν ώφειλε νά διέλθη διά μέσου κο 
μήτου τ ινό ;, δεν ήθελεν αίσθκνθή τοΰτο περισσό-' 
τερον ή αν διήρχετο διά νέφου; μυριάκις καί πάλιν 
μυριάκι; έλχφροτέρου τή ; ατμόσφαιρα; ήμών καί 
μή δυναμένου νά διαπεράση .τήν άτμοσφα'ιραν τ ο ύ 
την, καθώ; τδ φύσημα συνήθου; ραπίσματο; δεν 
δύναται νά διαπεράση άκμοινα σιδηροΰν.» Α σφαλέ
στερα παραβολή, ώ; βλέπομεν, δυσκόλω; έδύνατο 
νά εύρίΟή. (Αμάλθεια)

—  Α π ό π ε ι ρ α  δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ω ; .  —  Κρα- 
νιζόμεθα έκ τοΰ ταχυδρόμου τή ; Εύρώπ/,ς τδ έ;ή : 
φρικώδε; «μα καί κωμικδν περιστατικόν. Γυνή τ ι: 
ξυλουργού έκ M arges, χωριδίου τή ; Δρώμη; έν τή

έπ»|)7 ί*  ϊ’ομάν, διήγε βίον τόσον άτακτον καί έκ- 
δεδ.ητημένον ώστε έβαλε κατά νοΰν ν’ άπαλλαχθή  
τοΰ δυστυχοΰ; συζύγου τη ;, διότι ή παρουσία του 
ήνώχλει τ ά ; άκρατήτου; ορέξεις τη ;. Πορεύεται 
λοιπδν εί; Ρομάν, εισέρχεται ε ί; φαρμακερόν τ ι καί 
ζητεί αρσενικόν πρδς έςολόθρευσιν τώ ν κατηραμέ- 
νων ποντικών, ών ή οικία τη ; Ιγεμεν. Αλλ δ φαρ
μακοποιό;, άνθρωπο; φρόνιμο;, άρνεΐται, καί άπο- 
φαίνεται έπί τέλου; οτι δεν δύναται νά δ'ώση το ι-  
οΰτον φάρμακον είμή εί; τδν άνδρα καί έπί πα
ρουσία μαρτύρων. Μετά τ ινα ; ήμέρα; ό σύζυγο; 
έρχεται εί; τοΰ φαρμακοποιοΰ δι’ άλλην τινά α ιτ ία ν, 
καί έοωταται παρ’ αϋτοΰ άν αύζάνωνται καί κα - 
τευοδώνται εί; τήν οικίαν του οί ποντικοί.

—  Δεν'είδα ποτέ τοιούτου; εί; τήν οικίαν μου, 
άπεκρίθη δ τ ίμ ιο ; ξυλουργό;.

—  Α λλ’ ή σύζυγό; σου ήλθεν έδώ ζητοΰσα αρ
σενικόν.

—  Α ! τοΰ διαβόλου τήν γυνα ίκ α ! έφώναξΐν 
έκείνο; νά μέ φαρμακεύση θέλει. Λοιπόν, μήνισέ 
την νά έλθη πάλνίν.

Καί συμφωνούν οί δύο, οτι ό μεν φαρμακοποιό; 
θέλει δώσει άβλαβή τινα ουσίαν, ό δε σύζυγο; θελει 
γευθή τδν ζωμόν δεθ’ου Ο’ άναμιχθή ή ούσία, γευ- 
θεί; δέ θέλει προσποιηθή δτι προσβάλλεται αιφνη; 
Οπό όξυτάτη; θανατηφόρου νόσου, ινα δωση μάθη- 
υ.α εί; τήν άπιστον σύζυγον.

Τά πάντα  λοιπόν ένεργοΰνται κατά τήν συνεν- 
νόησιν’ ή γυνή επανέρχεται, λαμβάνει τδ ύποτιθέ- 
μενον δηλητήρίον, έπιτάσσει τήν κόνιν εί; τδν ζω 
μόν τοΰ άνδρό;, τόν δποΐον αύτο; [ι.εν ευρίσκει αη
δή καί κακόν, ή δέ γυνή αποφεύγει νά δοκιμάση, 
ένί λόγω συνέβη παν δ ,τ ι ε ί; το ιαΰτα κακουργή
ματα συνήθω; συμβαίνει. Πιών ήδη τον ζοιμον, δ 
άνήρ εϋρίσκεται δυσδιάθετο;, επειτα π ίπ τε ι και 
προσποιείται τδν τεθνεώτα, καί τά πάντα βαίνου- 
σι κατ’ εύχήν, άλλ’ ήδη έπέρχεται τδ άστεΐον τοΰ 
δράματο;.

11 γυνή, διά νά τρέψη τδν δηλητηριασμόν εί; 
.αυτοχειρίαν καί άποφύγη ουτω τήν έπικειμένην 
κατά τή ; κεφαλή; τη ; ποινήν, ζητεί πάραυτα σχοι- 
νίον νέον έπί τούτω προπαρασ/.ευασμένον, σχημα
τίζει δι’ αύτοΰ βρόχον, τδν όποιον περα εί; τόν 
λαιαόν τοΰ υποτιθεμένου νεκροΰ καί μετά ταΰτο» 
άναβαίνει εί; τδ άνώγειον διά νά σύρη έντεΰθεν τδ 
σ/ο·.ν·ον, τδ όποιον προσδένει εί; δοκόν τινα τή ; 
στέγη:.

Ενώ δέ αύτή άναβαίνει ετ ι, δ μακαρίτη; έγε·- 
:ετα ι, δένει τδ περασμένον ήδη εί; τδν λαιμόν του 
σχοινίον εί; τόν πόδα τή ; ξυλουργική; του τραπ ϊ- 
ζη ;, καί περιμένει τήν έξακολούθησιν τοΰ έργου.

έπάνω ή γυνή αρχίζει νά σύρη, άναμφι- 
βόλω; δλαι; δυνάμεσιν' άλλ ’ εύρίσκουσα τον συ,\ι- 
γον βαρύτεοον νεκρόν παρά ζώντα, καταβαίνει  ό.ά 
νά ΐδη πόθεν ή εύτακτο; αυτη άντίστασι;. Αλλα 
μόλις διαβαίνει τδ κατώφλιον τή ; Ούρα;, καί, διά 
•/ε’ρδ; πλήρου; ζωή; καί ίσχύο;, 6 σύζυγο; τή 
προστρίβει έφ έκατέρα; παρειά; άνά δύο βροντερά 
γρονθοκοπήματα, ικανά άναμφιβόλω; νά κινησωτι 
δίκην δημοσΟίνικήν. Μετά ταΰτα την φέρει εί; την 
δημαρχίαν, ή τ ι; τήν αποστέλλει εϊ; τ ά ;  φυλακά; 
τή ; Βελεγκία;. (Εύτέρπτ.)



0  ΦΟΙΝΙΕ έκδίδεται άπαξ τοϋ (Λινός είς φυλλάδιον συγκείμενον έκ τριών τουλά
χιστον τυπογραφικών φύλλων.

Τ ιμ ατα ι δέ δι* μέν τους έντός της Επτάνησου κατ’ Ιτος δ ιστ. 2 { ,  διά δέ τούς 
έκτος δραχμ. 1 Ί  πληρωτέων αμα τη  παραλαβή τοϋ πρώτου φυλλαδίου.

ΑΙ ΣΪΝΑΡΟΜΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

ΕΝ ΚΕΡΚ.ΤΡΑ, παρά τω  αύτώ  τυπογραφείο).
» ΠΑΞΟΙΣ, παρά τώ  Κ. Σ. I. Μάστορα.
» ΛΕΪΚ.ΑΑΙ, παρά τω  Κ. Ανδοέα Ν. Μεταξ^.
» ΖΑΚΤΝΘίΙ, παρά τώ  Κ. Γ. Α. Κανάλη.
» ΑΘΙΙΝΑΙΣ, παρά τώ  Κ. Σπυρ. Α. Κουτσούρη.
» ΣΜΪΡΝΗ, παρά τώ  Κ. Α. Πατοικίω,
» ΚΩΝΣ'ΓΑΝΤΙΝΟΐΠΟΛΕΙ, παρά τώ  Κ. Α. Βαλλιάνω.

0  προμηθεύων δέκα συνδρομάς θέλει λάβει δωρεάν δύο αντ ίτυπ α  τοϋ εν τω  Φ ο ίη χ ι 
μεταφραζομένου μυθιστορήματος I I  Κα.ίύΰη τοϋ Μ πάρμπα Θωμά τής Κ .αί 
Μπητσερ Στόου τοϋ δποίου ή εκδοσις θέλει συμπληρωθή δσον οΰπω.

0  ΦΟΙΝΙΞ θέλει αναγγέλλει είς τό έξώφυλλόν του τά νεοφανή συγγράμματα , ων 
άντίτυπον ήθελε σιαλ·)} παρά τώ ν συγγραφέων είς τούς έκδότας.

— — 1 ί— ^ " - ■ —

Πι'ναξ τών εμπεριεχόμενων.
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