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Αγρα τών Φωχών εις τήν Σκωτίαν.

1 η ς  Φωκης ϋπάρχουσι διάφορα είδη , γενικά των 
οποίων χαρακτηριστικά είναι τά επόμενα. Οί όπίσΒιοι 
ποδες είναι τεΒειμένοι είς τό άκρον τού σώματος, καί 
χρησιμεύουν, ώς καί οί έμπρόσΒιοι, εις τό κολυμβαν 
οι οε δάκτυλοι άπαντες ¿χουν όνυχας, καί συνενούνται 
οια μεμβράνης. Μηροί ή κνήμαι ουδόλως φαίνονται' 
οΒεν άδεξιως καί μετά κόπου ερπουσιν ε’πϊ τήςξηραςτά ί 
ζωα ταύτα· άλλ’ εις τό ύδωρ κινούνται μετ’ ευκολίας 
και χαριτος. Η ουρά είναι μικρότατη, βαλμένη δέ 
μεταξύ τών οπισττιων ποδών. Ε ίδη  τινά έχουν εξω
τερικά ουτα, άλλα δέ μόνον άκουστικάς όπάς. Οί 
όφ.Βαλμοι είναι μεγάλοι καί έξέχοντες· οί δέ μυκτήρες 
ανοίγουν ή κλείουν κατ’ αρέσκειαν τού ζώου. Τό άνω 
χείλος είναι με δυνατουςμύστακας κεκοσμημένον, καί | 
τρίχες συνήΒως καλύπτουσι τό σώμα. Ώ ς  προς τήν ! 
ε’σωτέραν κατασκευήν αί φώκαι ¿μοιάζουν μέ χερσαία
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τετράποδα, καί κατά συνέπειαν άπαιτείται πρόςυπαρ- 
ξιν αυτών ή άτμοσφαιρική άναπνοή. Ε ις  τά βορεινά 
πέλαγη, άνοίγουσι κυκ?συ75(£γ υτρύπας είς τόν πάγον 
ΰφ’ δν εΰρίσκονται, ώστε να εισέρχεται δι’ αύτών ό ό,„, 
Ό  Κουβιέρ παρατηρεί οτι- σπανίως ανοίγει τούςμυκτή- 
ρας αυτής ή φώκη, εκτός δταν ε’πιΒυμή νά ε’κβάλη ά̂ τδ 
τούς πνεύμονας της τόν άέρα ή νά είσάξη νίον- τούτο οε 
συμβαίνει γενικώς κάΒιε οκτώ ή δέκα δεύτερα λεπτά 
άλλ’ ε’νίοτε κρατεί καί ήμισυ λεπτόν τήν άναπνοήν της.

ΟΕ όδόντες· ίκανώς διαφέρουσιν εις τά διάφορα είδη, 
ί  καί δύναταί τις ε’κ τούτου νά συμπεράνη άνάλογον δ ια 
φοράν είς τας εξεις αύτών άλλά τό σχήμα των όδόν- 
των καί σιαγόνων άποδειφνύει οτι ώς ε’πιτοπλείστον αί 
φώκαι σαρκοφαγούσιν, ή δέ τροφή των ε’ν γένει συνί. 
σταται άπό ίχΒύας, καρκίνους, καί Βαλάσσια πτηνά, 
τά όποια πιάνουσι κολυμβώσαι. Κυρίως αί φώκαι
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τουλάχιστον αί κοιναί, δεν μασσούν- άλλα καταπιέ- 
ώουν το θήραμα μεταξύ των όδόντων, όχι ώστε νά οι- 
αιρεσωσιν αυτό εις κομμάτια, άλλα μόνον νά συστείλω- 
σι το μέγεθος του, διά νά εμπορη νά διέλθη τον λά 
ρυγγα καί τόν  ̂οισοφάγον. ’Ενίοτε κατασπαράττουσι 
το θήραμα με τους όνυχάς τω ν άλλά συχνότερον λα 
ταπινοικτιν αύτο ακέραιον.

Αι θηλειαι γεννώσι δύο ή τρία νεογνά, ώς επιτοπλεϊ- 
στον τον χειμώνα- Εξακολουθούν δέ νά τρίφωσιν αυτά 
ονο περίπου εβδομάδας εις τόν τόπον τής γενέσεώς των, 
κοα βυζάνουν αύτά σχεδόν όρθιαι, εις τους οπισθίους 
ποδας^στηριξομεναι. Αφού άρκετά ε’νδυναμωθώσι τά 
νεογνά, ώστε ν ’άντιπαλαίωσι προς τά κύματα, ή μή. 
τηρ όδηγεΓαύτα είς τό ύδωρ, καί τά διδάσκει νά κο 
λυμβώσι^ προς ζητησιν τροφής. Πολλού λόγου άξια εΓ 
ναι ή τών φωκών προς άλλήλας άγάπη, καί μάλιστα ή 
προς τα Γδια τ.κνα των. Κινδυνεύουσα ή μήτηρ δεν 
συλλογίζεται είμή τά νεογνά της. καί κακώς ενίοτε 
πληγωμ.'νη μεταφέρει αυτά είς την θάλασσαν. Ό  
αρρην οχι ολιγάτερον τξς μητρδς ευαρεστείται με τά νε 
ογνα. Ε ίς  τον ήλιον κοιτόμενος επί της όχ-θης, θεω- 
ρεΓαύτά μετ’ άκρας άγαλλιάσεως, καί γλείφει καί φι- 
ΛεΓ αυτα ε’νω παίζουν καί πηδώσι καί παλαίουσιν Ιμ.. 
προσθεντου. Πολλούς ενιαυτούς άπαιτουσιν αί φώ- 
και, δια νά φ^ασωσιν είς το πλήρες αύτών μέγεθος, 
κατα^οε την γνώμην το7 Βυφφώνος πολλάκις εκτείνεται 
Τι ζ’ωη των ύττ^ρ τά Ι^ατον Ιτη
 ̂ Α ί φώκαι^παντός είδους £ώσι κατά τό μάλλον καί 

ηττον άγεληδόν. και άγαπώσι νά ήλιά^ωνται καί νά 
κοιμώνται επί τού αίγιαλού, τούν βράχων, η των εκ πά- 
γου λόφων. Ε ίς θέσεις, ο που υπάρξει κίνδυνος, διο- 
ριζουσι φύλακα, δστις νά είόοποιη αυτάς όπόταν φανη~ 
εχθρός οίοσδήποτε- ε’κτός δέ τούτου, ή κοινή φώκη, 
ενω τοιουτοτρόπως άναπαίεται, σηκόνει πολλάκις την 
κεφαλήν αυτής, καί βλέπει τριγύρω παρατηρούσα εάν 
ηναι πανταχόθεν άσφαλής. Ε ίς  μέρη, δ που σπανίως 
ενοχλούνται, κοιμωνται βαθύτατα, καί πιάνονται ευ
κόλως.
^  Λιαχαι συμβαίνουν ενίοτε μεταξύ τών διαφόρων εί- 
οών,^μ-ταςύ οιαφόρων άνελών του αυτού είδους, καί 

ταςυ είοων^ τινών Λλ. άρκτων. Ά λ λ ’ αί φώ- 
μ  γενικώς^ έχουν ειρηνικήν διάθεσ ιν οσάκις δύναν- 

τα ι, αποφεύγουσι τόν άνθρωπον άλλ’ όπόταν άλλος 
,χπος δέν /ιπάρχη , γενναίως υπερασπίζονται. Τό 

μεγε3ος του ζώου παραπολύ διαφέρει είς τά διάφοοα 
ειοη. Ένος είδους φώκαι Εχουν Ινδεκα Ιως δεκαοκτώ 
ποοών μήκος, καί επτά Ιως Ινδεκα ποδών περιφέρειαν- 
ή κοινή δέ φώκη ποτέ δεν υπερβαίνει ές πόδας κατά 
το μήκος. Τό κρέας μερικών ειδών ύπερτίμάται, 
άλλων ομως ουδέ τρώγεται.

Εν γίνει αί φώκαι προτιμώσι τά ψυχρότερα κλίμα- 
τα- μ^ολον τούτο, ίσως δέν ύπάρχει κάμμία θάλασσα, 
επι( το-·ν αίγιαλων τής οποίας δέν εύρίσκονται είδους 
τίνος φώκαι. Κ α'τοι δέ κυρίως θαλάσσια £ώα, διαι-

τώνται ομως και είς λίμνας γλυκέος "δατος- άλλ’ είς 
τοιαυτας θεσεις, είναι μικρόταται, πλήν καί πα /ύτα - 
ταω Ι ωόντι τά ζωα ταύτα παντού είναι πολύ πα 
χ  α · ν  ̂0 £όαιον αύτών, ως καί τα δέρματά των, εί
ναι άξιόλογα είδη^ Εμπορίου. Τό Ιλαιον είναι καθα- 
?0ν\  *“ 1 ΧΡησιΓ*·ε^* ώς τό τής φαλαίνης- οί κιβωτο- 
ποιοι δε, πιλοποιοι, καί άλλοι, μεταχειρίζονται τά δέρ. 
ματα.  ̂ Και άπό τήν Ευρώπην καί άπό τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας στελλονται πλοία μόνον καί μόνον διά ν-ι 
αλισκωσι φώκας.  ̂ Οί ’Αμερικανοί μάλιστα υπάγουν 
ετησιως είς τά νοτιά πελάγη προς ζητησιν των τετρά
ποδων τούτων, καί πολλάκις εξοδευουσι τρία ή τέσσαρα 
-τη δια να φορτωσωσιν εν πλ.οίον, τά μέγιστα κακο- 
παθουντες. Πολλάκις ολίγοι άνθρωποι μένουσιν ολο
κλήρους μήνας επί ερημονήσων, ώστε μέ πλειότερον όφε
λος νά καταδιώκωσι τά ζωα.

Αλλα πολύ μάλλον χρησιμεύουν αί φώκαι είς τούς 
κατοίκους των βαρβάρων χωρών, είς τάς άκτάς τών 
οποίων και άφθονώτατα ϋπάρχουσιν. ’Ιδού κατά πό
σους τρόπους χρησιμεύουν είς τούς Άλευτίους λεγομε- 
νους ^νησιωτας·- “  Ά πό  τό δέρμα τών φωκών κατα- 
σκευαξουσι φορέματα, τάπητας, λωρία, κρηπίδας (πα- 
πο^τύια;, καί πολλά οικιακά σκεύη- μέ αυτό δέ περισκε- 
πά^ουσι καί τά μονόξυλά των. Τρώγουσι τήν σάρκα, καί 
άπο το πάχος καμνουν ελαιον, τό οποίον όχι μονον εις 
τροφήν χρησιμεύει, άλλά προσέτι θερμαίνει κέαί φωτίζει 
τας^καλύβας των.  ̂ Ό  οισοφάγος γίνεται βρακία καί 
υποδήματα, και ή μεγάλη πεφυσημένη κοιλία χρησι
μεύει ώς άσκός, όπου θέτουσι παντός είδους υγρά. 
Τά έντερα βάλλονται είς τάς θυρίδας τών οίκων άντί 
υ_λου,  ̂ και αί ^τρίχες τω̂ ν γενείων κοσμουσι τάς κεφα- 
λας-^δθεν κάνέν μέρος τού ζ̂ ώου δέν άπορρίπτεται.”
> Γρηλλανδούς ή φώκη είναι πλείστου λόγου
άξια. "Οποιος μεταξύ αυτών δέν δύναται νά πιάνη 
φωκάς, τιμάται όλιγώτατον. Πάσα ε’κπαίδευσις άπο- 
βλέπει τελευταίον είς τούτο. Ή  άγρα τών φωκών ε ί
ναι ή μόνη τέχνη, τήν όποιαν όλοι νηπιόθεν διδάσκον
τα ι, ή μονη τέχνη, οι ής ξωοτροφοΰσιν οί άνδρες τάς 
οικογένειας^ των, γίνονται πρός άλλους ευάρεστοι, καί 
ωφελουσι τήν κοινωνίαν.

Κατα τρείς μεθοδους αλισκουσι τάς φώκας οί Γρηλ- 
λανδοί, είτε μοναχικώς μέ τήν φύσκην, είτε !ν συν- 
τροφία διά χειροκροτήσεως καί κραυγοίν, είτε τόν χει- 
μώνα Ιπ ί του πάγου- είς τάς τρείς ταύτας ιδιαιτέρας
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μεθόδους ε’μπορεί τις νά πρόσθεση καί τήν διά πυρο- 
βολήσεως.

Οποταν ο 1 ρηλλανδος, άρμοδιως Ιφωδιασμένος διά 
τήν θηραν, παρατηρηση φωκην, κωπηλατεί όσον δύνα- 
ται άταράχως, εως να φθάση ε’ντός τεσσάρων, πέντε, 
ή ες οργυιων απο το ζ&,ον Ιχων δέ προετοιμασμένα 
ολα τα εργαλεία του, μεταφ.ρει το κωπιον είς την άρι- 
στεράν χείρα, καί λαμβάνων μέ τήν δεξιάν τό καμάκιον, 
(είς τό οποίον εχε ι φύσκην τινά δεδεμένην μέ μακρόν 
σχοινίον), ρίπτει αυτό κατά τής φώκης βιαιότατα. *Αν 
επιτυχή και διατρυπηση το ζ ιο ν ,  τινάσσει πάραυτα 
είς τήν θάλασσαν καί τήν φύσκην, τήν είς τό άκρον 
τού σχοινιού δεδεμένην ή φώκη πληγωθείσα, ευθύς 
ώς άκόντιον καταβυθίζεται- πολλάκις δέ σύρει καί 
την φύσκην ύπο το υδωρ, ητις όμως, ε’ξ α ίτιας του όγκου 
αυτής, γίνεται τόσον μ ίγα  εμπόδιον, ώστε τό ζώον τα 
χ^ως αποκάμνει, και αναγκάζεται πάλιν νά άναβή" είς 
περίπου εν τεταρτημόριον τής ώρας διά νά άναπνέύση 
Ό  άνθρωπος σπεύδει πρός τό μέρος "που ίδη τήν φύ
σκην άναβαίνουσαν, καί καθώς τό ζώον μεταφανή, ρί- 
πτει κατ’ αυτού λόγχην μή άγκιστροειδή. ’Η λόγχη 
αυτη ε’ςερχεται ^πάντοτε άπό τήν πληγήν τήν όπούοίν 
ενεπούησεν, ό δ’ άλιεύς μεταχειρίζεται αύτήν εως ν’ 
άπαυδηση πανταπασιν ή φώκη, καί τότε λόγχην μικρο- 
τέραν είς τό σώμά της εμπήγων, τήν τελειόνει διαμιάς- 
άλλ ευθύς μετεπειτα κλείει τήν πληγήν, ώστε νά δια * 
φύλαξη τό αίμα.

^Απο τα οιαφορα*€μως τής φωκης είδη εν μόνον τό 
πλέον ηλίθιον καί άπρόσεκτον άλ σκεται τοιουτοτρό
πως.  ̂ "Αλλα^τινά είδη, προσεκτικώτερα ή δειλότερα, 
θηρεύονται ύπο διαφόρων όμοΰ άνθρώπων, οίτινες φο- 
β'.ζουσι τάς φωκάς χειροκροτούντες, κραυγάζοντες, καί 
πετροβολουντες- άλλ’ ε’πειδή αί φώκαι πρέπει εκ συ
χνών διαλειμμάτων νά άναβαίνωσιν είς τήν επιφάνειαν 
ωστε νά άναπνεωσιν, οί άνθρωποι πάλιν τάς καταδιώ
κουν, Ιωσού τέλος πάντων τά ξωα ύποχρεούνται το- 
σαυτην ώραν νά μείνωσιν υποβρύχια, ώστε, όπόταν 
αναΗωσι, χρονοτριβούντα είς τήν επιφάνειαν, ευκόλως 
•^ανατο^νται.

^Η ^τρίτη μέθοδος τού φονεύειν τάς φώκας (ή ε’πί 
του παγο-υ) ουτω πως περιγράφεται. Είπομεν ήδη ότι 
αι φωκαι κάμνουν ενίοτε τρύπας είς τόν πάγον, όπου 
έρχονται χάριν τής άναπνοής. Πλησίον τοιούτου άνοίγ- 
ματος καθίζει ό Γρηλλανδός ε’πί Ιδρας, στήριξών τούς 
π,οοας εις χαμηλότερόν τι θρονίον, διά νά προφυλάττη 
αυτους απο το ψύχος- τοιουτοτρόπως κάθηται περιμέ
νουν, και οταν τό £ώον ε’κβάλη τήν ρίνά του είς τήν 
τρύπαν, το πληγόνει εύθύς μέ τό καμάκι ον  έπειτα 
δε, ανοιγων ετι μάλλον τήν τρύπαν, τό σύρει Ιξω καί 
το αποφονευει.
/Ε ά ν  ¿Γρηλλανδός τύχη νά ίδη φώκην τινά πλησίον 

ης το̂  επι του^πάγου άνοιγμα, πίπτων εύθύς έπίστο- 
μα, σύρεται προς αυτήν ε’πί τής γαστρός του, σείων τήν 
«φαλην και μιμούμενος τό γρυλλισμα τού ?ώου, ώστε 
το άθλιον, νομί^ον αύτόν ώς ενα τών άβλαβών συν

τρόφων του, άφίνει νά προσέλθη, καί νά τό διατρυπηση 
με το μακρόν αύτού κοντάριον.

^Ι-.ίς τάς Ορκάδας και άλλας νήσους πρός άρκτον 
της Σκωτίας εύρίσκονται πάμπολλαι φώκαι, άγεληδόν 
εις αβαθή  νερά συχνά^ουσαι, πλησίον μάλιστα είς 
ερημονήσια η θαλασσίους βράχους. Τ ά  ήθη τούτων 
μετα πλειοτ..ρας άκριβείας παρετηρήθησαν, καί ιδού 
τινι τρόπου ε’ξιστορούντο ι.
^ ^ Η  φωκη κολυμβα ταχύτατα, καί πρό άνεμοζαλης 
οιοεται δλως είς τό παιγνίδιον, σκιρτώσα καί περικυ- 
λιομένη, άναπηδώσα ενίοτε παντάπασιν εξω τού υδα- 
τος, και πολλά γελοιώδη παίγνια εκτελούσα, ύστερον 
δ’ άποσυ-ομένη είε τόν συνήθη αύτής βράχον ή σπή- 
λαιον, όπου μενει εως τέλους τής τρικυμίας. Α ί φώκαι 
φαίνονται πολλά περίεργοι. "Αν περνώσιν άνθρωποι 
εντός πλοιαρίων, έρχονται αύταί πλησιέστατα, χάσκουν 
αύτους, και τούς άκολουθούν άρκετόν διάστημα. ’Εάν 
εκείνοι όμιλώσι δυνατά, φαίνονται αύται ότι πολύ προσ
έχουν, καί φανερόνουσι κάποιαν Ικπληξιν. Έκκλη- 
σία τις ε’ν μια των Όρκοδων είναι τοποθετημένη πλησί
ον μικρού τίνος άμμωδους κολπου, είς τόν οποίον συχνά- 
5ουσι τα ¿ύώα ταύτα- παρετηρει δέ ό συγγραφεύς, έκ 
τού συγγράμματος τού οποίου νύν ε’ρανιζόμεθα, ότι, 
οσάκις ¿κώδων τής εκκλησίας ε’σήμαινε, πολλαί φυύκαι 
εκολύμβων κατευθείαν πρός τήν ξηράν, καί εμενον 
όσην ώραν ¿ κωδωνισμός ε’ξηκολούθει, μετά πολλού 
θαυμασμού, άλλά χωρίς τρόμου, γύρω κυττάζουσαι.

Ε ις  τινα μερη τών αιγιαλών τής Σκωτίας ύπάρχου- 
σι σπήλαια παμμεγεθη, είς τό πέλαγος άνοίγοντα, καί 
πηχών εκατοντάδας ύπό τήν ξηράν εκτεινόμενα. Είς 
ταυτα καταφεύγουν αί φώκαι τήν ώραν τού τοκετού, 
διαμενουσι δ εντός, εως νά μεγαλύνωσιν άρκετά οί νε
οσσοί, ωστε να εςελθωσιν είς τό πέλαγος. Τ ά  σπή
λαια ταυτα έχουν είσοδον στενωτάτην, άλλ’ ε’ντός ε ί
ναι πολλά εύρύχωρα καί ύψηλά. Τόν ’Οκτώβριον ή 
τάς άρχο.ς Νοεμβρίου, οι τάς φωκάς θηρεύοντες ε’μβαί- 
υουν εις το στομιον των σπηλαίων περί τό μεσονύκτι
ον, και αφο ι κωπηλατησωσιν εως ού δύνανται, άποβαί- 
νουν. Αναπτουσι οε λαμπαδας, καί καμνουν μέγαν 
θόρυβον, όστις καταβιβάζει τάς φώκας άπό τό ενδότα
τον του σπηλαίου άκρον, συγκεχυμένας, μετά φοβερω 
κραυγών καί όλολυγμώ'.,οντΕς> ¿ πρώτον άναγκάζον^φ· 
να παραχωρησωσιν οί άνθρωποι, !κ φόβου μή κρ^ν 
πονηθώσιν- άλλ’ άφού παρέλθη ό σωρός, φογεύουν ται. 
όπισθεν άφεθεισας, αίτινες ώς ε’πιτο πλείστον είναι τά 
νεογνά, με ρόπαλα επι» τής ρινός αυτάς κτυπούντες.
Η ~ηρα ομως αυτη έχει μέγιστον κίνδυνον, διότι, άν 

σβ^σωσιν αί λαμπάδες, ή άν ό άνεμος πνεύση ε’κ τού 
πέλαγους, εναύ εύρίσκονται είς τό σπήλαιον οί άνθρω- 
ποι, η ζωη των είναι_χαμένη.

/ ι 3-^ρεϋοντες τάς φώκας πρός διασκέδασιν μάλλον 
παρα διά κέρδος άκολουθούν άλλην μέθοδον, τήν ¿ποίαν 
ομως οεν άςιζ’ει να περιγράψωμεν. Γενικήν τινα πε
ρί αύτής ιδέαν εμπορεί νά λάβη ό άναγνώστης !κ τής 
όπισθεν, ώς καί τής προτεταγμένης, εικονογραφίας.
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Ά γ ρ α  τω ν Φ ιοκών εις την Σκω τίαν.

Γ5ΡΩΧ A [ Π Α Ρ Α Λ Ο ε Ο Ι .

Π ε  ρ ι τ ώ  ν χ  ρ ω μ  α τ ι  σ μ έ  ν ιο ν β ρ ο χ ώ  V. - - 0 1  σφοδροί 
άνεμοι συμφύρουτι ττολλακις την βροχήν μέ τα  άνθη τω ν δένδρων 
κα\ τών θάμνω ν, μέ τον σπόρον τω ν φυτώ ν, μ= λεπτήν άμμον, 
<χϊ τήν στάχτην των πυοιπνόοιν όοέων, και μέ άλλας υλα; τάς 
οποίας άφαρπάζουσιν εις τό ύψος τής ατμόσφαιρας. °()0εν προ- 
κύπτουσι πολλάκτς παράδοξοι βσοχαί εμποιοϋσαι εις τους αμαθείς 
τρόμον. Τ ο ια ΰτα ι είναι αί χρω μ α τισ μ ένα 1, βροχαί, τω ν όποιων 
τό χ  ρώ μα παράγετα ι από τά  εν α ύ τα ΐ; περιεχόμενα οργανικά ή μη 
οογανικά σώ ματα· το ιαΰται είναι αί υπό πολλών παρατηρηΟεΐσαι 
α ιματώ δεις βοοχα\, ΙπονομασΟεϊσαι οΰτω διά τό Ιρυθροΰν χρώ μ α  
ών σταγόνων, τό όποιον άποτελειται από τά  εν αύταΐ; μ ικρά κόκ

κινα έντοαα, ή οπό σπόρους :<αι ενίοτε από κόκκινα οου--* I , ' ... , '* Ο ικ η ν  δΐ* , „ , Κ
τ α ι  '·°Ρ1“ · οιαυτη είναι κ „ . η νειωοης βροχή, εχουσα το χ ρ ω -

/_  θείου, εις τήν όποιαν ενίοτε παρατηροΰμεν διά του μικρο
σκοπίου, ή καί μέ γυμνούς οφθαλμούς, λεπτόν σπόρον άνθεων τ ι -  
νώ ν, ώς των τής έλάτης κα'ι άλλων δένδρων.

Ε ίνα ι παρομοίως καί άλλαι βοοχαι διαφόρων άλλων χρ ώ μ α  
τω ν , ώς ή στακτιόδης, προξενουμεναι υπό αιτιών αναλογών. Α πο- 
δειξις τούτου είναι καί ή συμβασα εν ΙΙερσία σιτώδης βροχή π λ η 
σίον τοΰ ορούς ’Αραράτ κατά τον μήνα Απρίλιον εν ε τ ε ι  1827, κα- 
λύψασα τό έδαφος μέ στρώ μα σπόρων έξ δακτύλιον πάχους 
Τ ά  πρόβατα καί άλλα ζώα εφαγον εκ τής Βροχής ταύτης, καί οί 
ά/Ορωποι κατεσκεύασαν υγιεινόν άρτον.

Ι ί ε ρ ί  τ ή ς  β α τ  ρ α χ  ιό δο υ ς κ α ί  ί χ Ο υ ώ δ ο υ ς  β ρ ο—
/. ή ζ· Εχομεν πλεΐστα π α ρ α δείγμ α τα  βροχών έκ βατράχω ν,
ιχθύων καί σκωλήκων, περ ι των όποιων δυνάμεΟα νά αναφέρω μεν 
τά : μαρτυρίας πολλών σοφών.

Ί Ι  βατραχιόδης βροχή, παρατηρηθεϊσα εις πολλούς τόπους, 
συυβαίνει συχνότερα εις τήν ’Αφρικήν καί ’Α μερικήν. Κ ατά τήν 
γνώ μ η ν  τω ν πεπα ιδευμένω ν, τό πλήθος τών μ ικρώ ν τούτων βα - 
τράχιον συναρπάζεται όμ.οΰ μέ τό ύδωρ όπό λ,αίλαπος ή άνεμο- 
στροβίλου από τήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους ή τώ ν Ιλών.

Εις α ίαν επαρχίαν τής Γαλλίας κατά τό 1820 επεσε βροχή ρα γ

δαία, συνωδευμένη μέ μικρούς ίχθύας. Ε ις  τάς όχθας τοΰ I α γ -  
γου εν ’Ινδία  κατά  τό 1834 μετά  σφοδρόν λα ίλαπα είδον μικράν 
εκτασιν τοΰ εδάφους κεκαλυμμένην υπό ιχθύων μιας Αλικης λά
τρας τό βάρος. Ε ις τήν Σκω τίαν συνέβη βροχή απο αριγγας, 
εις δέ τ ή ν  μεσημβρινήν ’Α μερικήν συνέβη βροχή βόελλών. "Οθεν 
όλ,αι αυται αί ιουτικαί καί ζω ϊκαι ΰλαι, καθώς καί ό λ α  τα ΰτα  τά 
διάφορα ζώα, παρασυρόμενα συναρπάζονται άπο τους Λ α ίλ α π α : 

καί τους τυφώνας εις τά  ύψη τής ατμόσφαιρας, εκ των οποίων 
π ίπτουσ ι ιαέ βροχήν. — Φ Υ Σ ΙΚ Η  Ε Μ . Ί  I  ΧΛ·

Ε ΙΣ  διάστημα 120 ετών, ήτοι από τή ς εισαγωγής τής τυπογρα
φίας μέχρι'τοΰ ιβυο, ετυπώθησαν εις τήν ’Α γγλίαν ιο,οου συγγράμ
μ α τ α , συμπεριλαμβανομένω ν καί τών φυλ.λαοιων. Ι'-ίς ενόεκα 
ετη, άπό τοΰ 1792 μ έχρ ι τοΰ 1802, δ αριθμός τοίν νέων σύγγραμμα - 
τω ν, εκτός φυλλαδίων, άνέβη εις 4,093' εις Ο ια σ τ η μ α  οε εν νεα  

ετών, άπό τοΰ 1828 μ έχρ ι τοΰ 1836, δ αριθμός έφθασεν εις Ι»,49». 

Παρ 
Ικΐ

τεσσαράκ.οντα πέντε ήμισυ Ικα τομμυρια  κολλών ετησιως εις c$ 
τούς εφεξής δώδεκα χρόνους, μ έχρ ι τοΰ 1826, ίσχυσαν να παραςω - 
σιν ΰπέο τά  144,000,600 κολλιον έτησίως.

1S41. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩ Ν. 53

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Χ Ι Ο Υ ,
Κ Α Τ Α  Τ Ο Ν  Μ Ε Σ Α Ι Ω Ν Α .

Τέλος άπό Σ ελ . 39.

Κατά τίνα τρόπον συνέστη ή δνομασθεΐσα Μ ονά; ; Π ώ ς έγ ι
ναν οί Ίουστινιάνοι κυριάρχαι τής Χίου ; Π ολίτευμα τών Ί ο υ - 
στινιάνων, καί βάρβαρος τρόπος τοΰ τιμω ρεϊν. Συνιυμοσία τών 
Χίων κατά  τώ ν Ίουστινιάνω ν, οίτινες άναγορεύονται παρά τοΰ 
Ίω άννου Παλαιολογου κυριάρχαι τής Χ ίου. Ν έαι τα ρα χα ί εις 
τήν Χίον. Ο ί Ίουστινιάνοι λαμβάνουσι παρά τοΰ Μιοάμεθ πολ
λά προνόμια. Πολιορκοΰσιν οί Βενετοί τήν Χίον. Έ μπόρ ιον  
τής Χίου. Ο ί Ιουστινιάνοι υποτάσσονται εις τον Σουλτάνον. Ό  
ναύαρχος Χ αμζας εις τήν Χίον. ’Οργή καί έξιλέωσις τοΰ Μ ωά
μεθ Β . Ή  Χίος κυριεύεται υπό τοΰ Π ιάλ  Πασσα. Προσβολή 
τών Φ λωρεντινών κατά  τής Χίου. Προνόμια τά  δποΐα λ α μ β ά - 
νουσιν οί Χ ίοι παρά τω ν Τούρκιον. Οί Βενετοί έκστρατεύουσι 
κατά τής Χ ίου. Δ ιώκονται εκ τής νήσου παρά τών Τούρκω ν, 
νικηθέντες κατά θάλασσαν υπό τοΰ Μεζομόρτου.

Ε ι ς  τον προηγουμένου άριΒμον εν συντομία τά τής 
Χίου διηγηΒέντες μέχρι τής ε’ποχής, καΒ’ ήν μετέβη 
άπο τους αυτοκρατορας τής Κωνσταντινουπόλεως εις 
τους δημοκράτας Γενουηνσίους (1346), σκοπόν έχομεν 
είς τον παρόντα να έξακολουΒήσωμεν τήν συνέχειαν τής 
ιστορίας μέχρι τέλους τής δέκατης όγδοης έκατοντα- 
ετηρίδος.

Επειΰη ό την Χιον κυριευσας στόλος δεν άνήκεν είς 
τό δημόσιον τής Γενουης, άλλ’είς βαθύπλουτους τινάς 
ΐδιώτας, ουτοι μετά τήν έπιστροφήν του Βιγνό£ου πα- 
ρεκάλεσαν τήν δημοκρατίαν νά τους πληρώση τά δαπα- 
νηΤέντα· αλλ αυτη, μή εύποροΰσα τότε, ανέβαλε τήν 
πληρωμήν, συγχωρήσασα είς τους είρημενους ΐδιώτας 
ν’ άπολαμβάνωσιν ε’ν τω μεταξύ τά εισοδήματα τής 
νήσου Χίου, και συμφωνησασα, ¿αν δεν πληρώση ε’ντός 
τοΰ ϋποσχεΒεντος καιρού, νά χαίρωνται οί δανεισταί 
ττν επικαρπίαν τοΰ τοπου, κυβερνώντες μεν αυτοί, γνω- 
ρίζο'κες δέ παμβασιλέα τήν Γένουαν. Οί δανεισταί 
ουτοι, οί όποΓοι ώνομάσΒησαν Μ ο ν ά ς ,  ώς εν καί μό
νον συγκροτοΰντες σώμα, καί Μ ο ν ε Γ ς καί Μ α ο - 
ν ε ι ς, συνεφωνησαν άκολου3·ως νά συστήσωσι μίαν 
μονήν οικίαν, και να καλέσωσιν αυτήν ΞενοδόχεΓον τών 
ιουστινιανων. Είς τό ςενοδοχεΓον τοΰτο πολλαί οΐκο- 

γενειαι ερχομεναι κατεγράφοντο. Τέλος δέ, παρήλιε 
και ή προ&εσμια, κα3·’ ήυ ή δημοκρατία είχε συμφω- 
νησειν να πλήρωσή τα καταβλη3·ίντα χρήματα είς τούς 
Μαονεΐς· καί ε’πειδή έπασχεν έλλειψιν τό θησαυροφυ
λακίου, τους παρεχωρησε κατά τήν συνθήκην δλην τήν 
νήσον. Οι Ιουστινιάνοι ολίγον κατ’ ολίγον κατώρΒκυ- 
σαν ειτε δια χρημάτων, είτε διά διαδοχής, είτε δΓ 
άλλων νομίμων τίτλων, να λαβωσι μονοί είς χεΓρας τήν 
κυριαρχίαν τής νήσου. Ί ουτου δέ γενομένου, δλοι σχε
δόν οί Ιουστινιάνοι, οί τήν Γένουαν κατοικοΰντες, εκα
τόν περίπου τον άρι3μόν, μετεκομίσ3·ησαν είς τήν Χίον, 
οπου, πλουσιωτατοι οντες, έκτισαν οίκους πολυτελείς 
εντός και έκτος των τειχών, καί ¿πλούτισαν τήν χώραν 
δι εργοστασίων και πολλών άλλων κοινωφελών κατα
στημάτων.

Ό  τρόπος ομως, καΤ  δν ¿διοικούν, ήτον άρκετά δε- 
4 *  έ.

σποτικος. I ην νήσον διηρεσαν είς δώδεκα νομούς, 
ισαρίθμους άρχοντας διορίζοντες, οίτινες ώνομάζοντο 
Λογάριασται, ως επιμελούμενοι τής συλλογής των είσο- 
οηματων. I ής οωοεκαοος ταυτης προέδρευεν ύπατος, 
στελλομενος εκ 1 ενουης. Οι Λογαριασταί εΓχον το- 
ποτηρητάς ονομαςομενους Δέσποτας, καί είς τινα μέρη 
Πρωτογεροντας’ οί δέ υπήκοοι τούτων τών Λογαριαστών 
ώνομα^οντο ΙΙαροικοΠ. Ό  τόπος τής δικαιοσύνης ήτο 
πρό τοΰ φρουρίου παρά τόν λιμέ·««, καί ¿λέγετο Δ ί κ α ι 
ο τα το.  Ε ις δε την έξοχήν έφυλακίζοντο οί πταϊ’- 
σται είς τα λεγόμευα Σκλαβιά, ο3·εν ίσως έλαβε το 
δνομα και το χωρ:ον. Οί νόμοι των ήσαν αυστηρότα
τοι, μάλιστα δέ ¿κρατούν ύπό £υγόν τούς άθλιους πα
ρθικούς, πολλακις αυτους αγγαρευοντες. Κάνεις δεν 
είχε τήν άδ.-ιαν νά άναχωρήση ε’κ τής Χίου χωρίς τής 
ρητής προσταγής τών Ίουστινιάνων. Κάνεις δέν είχε 
το οικαιωμα νά πώληση πράγμα ε’δωδιμον ύπέρ τήν 
διωρισμενηυ τιμήν, καί ο'.αί είς ε’κεΓνον δστις παρέβαι- 
νε την προσταγήν. Αι τιμωριαι, τάς οποίας ¿ξετέλουν 
κατά τήν λεγομένην σ τ ή λ η ν  τ ή ς  δ ι κ α ι ο σ ύ 
ν η ς ,  ήσαν βαρβαρικώταται καί σχεδόν άπίστευτοι. 
Ποτε μεν ε’νέπηγον είς τό μέτωπον των πταιστών πε- 
πυρακτωμένον σίδηρον, ποτέ δέάπέκοπτου τήν όΓνα καί 
τα γενεια, ποτε Οε (και τούτο ητον η συνη,^εστερα ποι
νή) τούς έράβδιζον άπηνώς διά τοΰ βουνέβρου (πίτσου). 
*Αν δε ό τοιουτοτρόπως ραβδισμένος ¿λησμονεί ¿κ τοΰ 
πόνου νά μετρη μεγαλ.οφώνως δσας πληγάς ¿λάμβανεν, 
ή μέτρων έσφαλλε, τότε ε’πανεδέρετο. έωσοΰ νά τάς με- 
τρήση άσφάλτως, καί έπειτα δι’ έκάστην πληγήν έπλή- 
ρονεν εν κουκιον, ήτοι ες δηνάρια τοΰ τότε νομίσματος 
τών Xίων !

Τοιοΰτος δεσποτισμός ήτον άδυνατον νά μήν έπίφέ- 
ρη δυσάρεστους συνέπειας. Οί τολμηρότεροι καί μάλ
λον δυσαρεστημένοι, ύπό τοΰ Μητροπολίτου οδηγούμενοι, 
συνώμοσαν νά φονευσωσιν όλους τούς Ίουστινιάνους τήν 
ημέραν τοΰ Πάσχα. Άλλα προδοΒ-έντες ¿ν τω μετα
ξύ, συνελήφΒησαν, καί οί μέν ένοχοι ε’κρεμάσΒησαν 
είς τά τείχη τοΰ φρουρίου, οί δέ προδόται άντημείφΒη- 
σαν, λαβόντες μέρος άπό τά κτήματα τών συνωμοτών, 
καί έξαιρεΒίντες άπό τάς άγγαρείας. ΈξωρίσΒη δέ 
και ό πρωταίτιος μητροπολίτης, άντί τοΰ όποιου ούδέ 
τοτε ουδε μετέπειτα έδέχΒησαν άλλον είς τήν νήσον, 
υπάλληλόν τινα μόνον έχοντες, δ ί κ α ι ο ν  όνομα^όριε· 
νον, τόν οποίον έψήφι£ον μέν αύτοί, ε’πεκυρονε δέ ό ¿ν 
Κωνσταντινουπόλει πατριάρχης.

Ή  συνωμοσία λοιπόν, άντί νά ε’ξαλείψη, έστερέωσεν 
έτι μάλλον τό κράτος τών Ίουστινιάνων. Έπέτυχον 
δε μετά ταΰτα νά λάβωσι καί χρυσόβουλλον παρά τοΰ 
αύτοκράτορος Καλογιάνου (Ί . Παλαιολόγου), δι’ ού 
έχαρί£ετο ή νήσος είς αυτούς καί είς τούς διαδόχους 
τωκ, έπί συμφωνία ν£ πληρώσωσι πάραυτα 350,000

’Και τήν σήμερον ακόμη ίλοι οί οίκογ«νιιάρχαι »ϊς τά χιαρί« 
της Χίου ¿νομάζονται π ά ρ ο ι κ ο ι . *
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ύπέρπυρα- έλαβον δέ καί την άδειαν τον κόπτειν χρυ
σά νομίσματα. (1363).

Μετά τριάκοντα περίπου χρόνων παρέλευσιν (1391) 
δυο νέα περιστατικά ¿τάραξαν την ησυχίαν της νήσου. 
Κατανικήσας τούς Γραικούς εις την Άσίαν ό άστερο- 
πητης (Ίλδιρίμ) Παί'αζήτης, έστειλεν εξήκοντα πλοΓα 
εις την Χίον, τά όποΓα κατέκαυσαν αύτής τάς κωμας, 
αΐτινες μόλις ήρχιζον νά άνορθώνται εκ της κατασκα- 
φής του 1307. ’Ολίγον ύστερον (1408) οί Γάλλοι κυ- 
ριεύσαντες την Γένουαν, έστειλαν τάγμα στρατιωτών 
προς φύλαξιν της Χίου. Ά λλ’ οί Ίουστινιάνοι καί οί 
Βοργέζοι ¿πανέστησαν, καί κυριεύσαντες το φρουριον, 
καί άρπάσαντες το θησαυροφυλάκιον, ε’κυβερνώντο πά
λιν άφ’ εαυτών. Μαθών τά γενόμενα ό της Γενούης 
άντιβασιλεύς Βουσικωλτος, εστειλεν εξ πλοία ύπό τον 
Κορράδου Διορίαν, οστις, φθάσας την Ι8ην ’Ιουνίου 
1409, καθυπέταξε πάλιν την νήσον. Μετ’ ολίγον 
όμως, άφού οί Γενουήνσιοι επαναστάντες έδιωξαν τούς 
Γάλλους έκ της πατρίδος των, οί Ίουστινιάνοι έκυβέρ- 
νων την Χίον ώς καί πρότερου.

Περί τον χρόνον τούτον διατρίβοντος ε’ν Σμύρνη Μω
άμεθ τού πρώτου, έστειλαν προς αύτόν οί Ίουστινιά- 
νοι πρίσβεις, νά τον παρακαλετωσιν ώατε νά τούς 
άφήση την κυριαρχίαν της νήσου, καί νά ¿μποδίση 
πάσαν καταδρομήν των εις την Χίον εμπορευόμενων 
πλοίων. Ό  Μωάμε3-, οστις ητον επίσημος διά τό 
γλυκύ τού ήθους του, καί διά την προς άπαντας εν γέ- 
νει φιλανθρωπίαν, ήρκέσθη νά ζητήση μόνον παρ’ αυ
τών ετήσιον φόρον τετρακισχιλίων δουκάτων, καί τούς 
παρεχώρησε τήν νήσον, συγχωρήσας προσέτι νά εμπο
ρείων ται έλευθίρως εις ολον αυτού το κράτος, όμόσας 
νά βοηθη τους ΜαονεΓς έναντίον παντος επίβουλου, καί 
ύποσχεθείς νά κρατώσιν αί αύταί συνθήκαι μέχρι τών 
διαδόχων του (1414).

Μετά επτά έτη (το 1431) έπεμψαν οί Βενετοί κα
τά της Χίου είκοσιοκτώ πλοία., στρατηγόν μεν έχοντα 
τον άνδρείον Σκαραμουκιαν Παβέζην, άρχιναύαρχον 
δε τον Άνδρεαν ΜοκενΓγον. Ό  στόλος ούτος, αίφνης 
καί άπροσδακήτως φανείς έμπροσθεν της Χίου, κατέ- 
πληξε τούς ΜαονεΓς- μ’ ολον τούτο, διώρισαν στρατη
γόν τον 'Ραφαήλον Μοντάλδον, οστις πάραυτα έβαλε 
φρουράς εις τούς πύργους, καί ώχύρωσε τό τείχος καί 
διά στρατιωτών καί δι’ όπλων. ’Αφού δε οί Βενετοί 
καί τό τεΓχος πολλάχού ¿κρήμνισαν, καί τούς φυλάσ
σοντας τον λιμένα δυο πύργους ¿κυρίευσαν, έπέβαλον 
ήδη καί κλίμακας, δι’ ών νά άναβώσιν εις τό φρουριον. 
Ά λλ’ ό γενναΓος Μ-οντάλόας, τό μέγεθος βλέπων τού 
επικειμένου κινδύνου, έπρόσταξεν άνοίξαντες τάς πύλας 
νά έφορμήσωσιν δπεσθεν κατά των Βενετών, νά κόψω- 
σι τάς κλίμακας, καί αυτω νά κάμωσι ματαίαν τού 
έχθρού την απόπειραν. Έτελέσθη δε ή προσταγή, καί 
άπέβη κατ’ ευχήν τών πολιορκουμένων, άλλά δεν άπήλ- 
πισε καί τον Σκαραμουκιαν, οστις έπρόσταξε νά σκά. 
ψΐ^ϊΐν υπονόμους διά νά στενοχωρήσωσιν έτι περισσό

τερον τους έχθρούς- άλλ’ ε’νω ε’πεστάτει αύτός εις τά 
έργα, πληγωθείς θανατηφόρους άπέθανεν. Οί Βενε
τοί, άντί νά χάσωσι τό θάρρος, έξηκολούθουν έτι προ
θυμότερου την πολιορκίαν, καί ήθελον τέλος έπιτύχειν 
τού σκοπού, ε’άν μεγαλόφρων τις νεανίας, Δαμιανός 
Γρύλλος ονομαζόμενος, μαθών ε’ν Κωνσταντινουπόλει 
τά ε’ν Χίω γινόμενα, δεν ώπλιζε μερικά πλοιάρια καί 
έβδομήκοντα περίπου νέους, καί δεν έφθανε πρός βοή
θειαν της Χίου, διαβάς διά μέσου τών Βενετικών πλοί
ων. Καθείς δύναται νά συμπεράνη πόσον ε’χάρησαν 
οί πολιορκούμενοι, οιτινες, γενόμενοι τολμηρότεροι, έκα- 
μνον καθημέραν έξόδους κατά τών Βενετών, έωσού τέ
λος τούς ήνάγκασαν ν’ άποπλεύσωσι την 14ην ’Ιανουά
ριου εις την 'Ρόδον, άφήσαντες δύο μεγάλα πλοΓα καί 
πλήθος πληγωμένων.

’Αφού μετ’ ολίγον ησύχασαν πάλιν τά πράγματα, οί 
Ίουστινιάνοι άνέκτισαν τά τείχη με άδροτάτην δαπά
νην, περιεκύκλωσαν τον λιμένα διά τοίχων (1440), άνη- 
γειραν σκοπιάς πολλαχού της παραλίας, έκτισαν τει- 
χία  δχι ευκαταφρόνητα ε’φ’ υψηλών καί απόκρημνων 
λόφων εις τινα χωρία, καί πύργους εις άλλα, διά νά 
ύπερασπίζωνται οί χωρικοί άπό τάς των πειρατών κα- 
ταδρομάς. Ώκοδόμησαν παλάτια μεγαλοπρεπή ε’κ μαρ
μάρου, ναούς πολυτελέστατους, μοναστήρια, σχολεία, 
ναυπηγείου, ε’ργοστάσιον χάρτου, υδραγωγεία περίφημα, 
νοσοκομεία, καί οίκίδια διά τους λεπρούς παρα την 
άγίαν Ύπακοην, καί άπέκτησαν στόλον ίδιον τριάκον
τα πλοίων. Τοιαύται δαπάναι άπαιτούσιν ανθρώπους 
πλουσίους καί πολλά έχοντας εισοδήματα. "Οτι δέ 
οί Ίουστινιάνοι ησαν χάριν τού μεγάλου εμπορίου της 
νήσου πλουσιώτατοι, καί δχι ευκαταφρόνητα τά εισοδή
ματα της νήσου, μνημονεύει μέν θαυμάζουν ό Χαλκο- 
κονδύλης, έξηγείται δέ καί ¿κ της ¿κείθεν συρροής τών 
ε’μπόρων. Καί τωόντι εύρίσκοντες οί έμποροι εις την 
Χίον υπέρ τάς 100,000 κατοίκων, ασφάλειαν καί θίσιν 
άρμοδίαν διά νά μεταβιβάζωσι τάς πραγματείας των 
είς την μικράν Άσίαν, έτρεχαν σωρηδόν πανταχόθεν 
άκόμη καί προ τών Ίουστινιάνων ή δε πληθυς τών 
πραγματειών ητο τόση, ώστε είχε καταντησειν ή Χίος 
ό μόνος σχεδόν κατ’ ¿κείνα τά μέρη τόπος τής έμπο-

Τό 1453, (29 Μαιου), έπεσεν ή Κωνσταντινούπο- 
λις είς τάς χείρας τού περικλεούς κατακτητού Μωά
μεθ Β'. Ει’ςτό διάστημα τής πολιορκίας πέντε πλοία,

/ / \ /■ , / , \  φορτωμένα ζωοτροφίας και στρατιωτας, ανεχωρησαν απβ
τον λιμένα τής Χίου, καί διαπλεύσαντα ¿ν θριχμβω 
τον Ελλήσποντον καί τήν Προποντίδα ¿ν τω μέσω τού 
έχθρικού στόλου, έφθασαν σώα καί άβλαβή είς τον 
Κεράτιον κόλπον. Μετά δέ τήν άλωσιν, βλέποντες 
κινδυνεύουσαν τήν αυτονομίαν των οί ΜαονεΓς, έστει
λαν πρέσβεις πρός τόν Μωάμεθ, και συμφωνήσαντες 
νά πληρόνωσιν ε’τήσιον φόρον 6000 Δουκάτων, άπηλαυ- 
σαν τά πρότερά των προνόμια. Χαριν των Ιουστινια- 
νων έμειναν αβλαβείς καί τινες πλησιόχωροι νήσοι
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οΓον ή Σάμος, τά Ψαρά, ή Ικαρία, κτλ. άλλ’ έπειδή 
¿λεηλατούντο καθ’ ημέραν ύπό τών πειρατών, παρη'τη- 
σαν αύτάς οί κάτοικοι, καί μετέβησαν είς τήν Χίον.

Μετ’ οϋ πολύ, πλέων ό ναύαρχος Χαμζάς κατά τής 
'Ρόδου με στόλον δχι ευκαταφρόνητου, ήραξεν είς τήν 
Χίον άνέγνωσε δέ είς τήν ε’πιτόπιον διοίκησιν αύτο 
κρατορικόν θέσπισμα, προστάζον νά πληρώσωσιν οί 
Ίουστινιάνοι 40,000 δουκάτα είς έμπορόν τινα τού 
Γαλατά, Φραγκίσκον Δραπέριον ονομαζόμενον, ώς χρε- 
'ωστούμενα δι’ άγοραάθείσαν στυπτηρίαν. Άλλ’ ούτοι 
καί ταύτα ήρνήθησαν, καί ούτε δώρα καν, ούτε τιμάς 
άπέδωκαν είς τόν ναύαρχον οθεν όργισθείς ό Χ αμ
ζάς κατηρήμωσε τούς κήπους καί τούς άμπελώνάς των 
έπειτα δέ, δύο τών έγκριτων παγιδεύσας, καί ρίψας 
αυτούς είςτά δεσμά, άπέπλευσε διά τήν'Ρόδον. Έ πι- 
στρέφων ε’κείθεν ήραξε πάλιν είς τήν Χίον, καί κατέπει- 
σε τούς Ίουστινιάνους νά πέμψωσι πρέσβεις πρός τόν 
Σουλτάνον, διά νά ε’ξισάσουν τάς διαφοράς των. Ά λλ’ 
αίφνης άτύχημά τι κατετάραξε τήν νήσον. Μεθυ
σμένοι τινές 1’οϋρκοι, παρά τήν διαταγήν τού ναυάρχου, 
έκβήκαν είς τή ηράν κολυμβώντες. ΕΓς δ’ ¿ξαύτών, 
άναβάς επ' εκκλησίας, έρριπτεκατά γής τά κεραμίδια. 
Οί Λατίνοι καί οί Γραικοί παροξυνθέντες ώρμησαν κα- 
τα τών Τούρκων μετά. μ.αχαιρών καί ξύλων, καί ούτω 
ένω οί μέν Χριστιανοί τούς κατεδίωκον άναβαίνοντες 
αυτο τό πλοίου, οί δέ Τούρκοι ε’ζήτουν νά σωθώσι, τό 
πλοίον ύπό τού βάρους τών άναβάντωυ άνατραπέν συνέ- 
θαψεν δλους είς τά κύματα. Οί άρχοντες τής νήσου 
εξιλέωσαν τόν Χαμζάν άνταποδόντες διπλώς τήν τ ι
μήν τού καταποντισθέντος πλοίου καί τών ε’ν αύτώ άπο 
λεσθεντων πραγμάτων- άλλά μαθών ό αύτοκράτωρ τόν 
βυθισμον τού πλοίου, ¿κήρυξε πόλεμον άσπονδον είς 
τους Χίους, (1455, 14 Αύγουστου), καί δέν είναι αμφι
βολία δτι ήθελε καθυποτάξειν τήν νήσον, άν δέν ε’πρό- 
φθανον οί Ίουστινιάνοι νά ε’φελκύσωσι τήν εύνοιάν του, 
τριάκοντα χιλιάδας δουκάτων μετρήσαντες διά τήν βυ- 
θισθείσαν τριήρη, καί ύποσχεθέντες φόρον ε’τήσιον 
δεκακισχιλίων φλωρίων.

Ουτω λοιπόν οί ΧΓοιέζων αυτόνομοι καί άνενόχλη- 
τοι ¿ν τω μέσω τών καθημέραν ¿πί μάλ.λον καί μάλλον 
κραταιουμενων ’Οθωμανών. Τέλος δμως, διέκοψε τήν 
ησυχίαν των ή έκστρατεία τού Πιάλ Πασσά, οστις τήν 
1/ην Απριλίου, 1566, είσελθών είς τόν λιμένα τής 
Χιου, άπεβη μετά πολυαρίθμων στρατιωτών, καί είς 
το παλατιον άμέσως προχωρήσας, συνήγαγε τούς Μα
ονεΓς, προς τους οποίους ε’ξεφώνησε διεξοδικόν λόγον. 
Εις τούτον ωνειοιζεν αυτούς, ότι συνεννοούντο μετά τού 
βασιλεως τής Ισπανίας καί τών Μελιταίων, ότι έδιδον 
άσυλον εις^τους φεύγοντας ε’κ τού ’Οθωμανικού κράτους 
Χριστιανούς αιχμαλώτους, καί είς τούς πειρατάς- ότι 
«νηγγελλον τούς σκοπούς τής Ί  ψηλής Πόρτας, έξιχνεά- 
ζοντες αυτους οια τού εν Κωνσταντινουπόλ.ει πρέσβεως 
των και τέλος, οτι δεν επληρωσαν τόν φόρον είς τόν 
άνηκοντα καιρόν. Οί ταλαίπωροι ΜαονεΓς άπελογή-

θησαν ως ήδύναντο, καί παντοιοτρόπως ¿σπούδασαν ν’ 
άποτρεψωσι τήν έπικειμένην συμφοράν άλλ’ είς μάτην- 
η επι τού Πυργου κυμαινομένη σημαία τών Ίουστινιά- 
νων κατεβληθη, καί μετ’ αύτής ή τών Γενουηνσίων 
κυριαρχία- Άφού δ’ επομένως συνήγαγεν ό Πασσάς 
άπειρα πλούτη άπό τούς ναούς καί τά μοναστήρια, ε’ξέ- 
πλευσεν είς Κωνσταντινούπολιν, άφήσας πεντακοσίους 
στρατιωτας καί δέκα πλοία, διά νά φυλάττωσι τήν νή
σον κατα τών πειρατικών προσβολών. Πράγμα όμως 
ακατανόητου, άφήκε τό φρουριον είς τάς χείρας τών 
Ίουστινιάνων.

Και αυτη όμως καί πάσα άλλη σκιά τής αυτονόμου 
κυριαρχίας άπωλέσθη, μετά τήν ανόητου απόπειραν τών 
Φλωρεντινών. Ουτοι, ους πειραταί μάλλον παρ’ ώς 
ύπέρμαχοι τής πίστεως τό Αιγαίου διαπλέοντες, άπεβί- 
βασαν καί είς Χίον τετρακοσίους άνδρας (1599)· οίτι- 
νες κατα πρώτον μέν, άπροσδοκήτως ε’φορμήσαντες ε’ν 
καιρω νυκτός, έπέτυχον’ ε’πί τέλους όμως κατεσφάγη- 
σαν απαντες. Έ παθον δέ πολλά καί οί Χριστιανοί, 
νομισθέντες όμόφρονες καί συνένοχοι τών Φλωρεντινών 
ο Τσικάλ Πασσάς φθάσας έμπροσθεν τής Χίου μέ πο
λυάριθμον στόλον, έφόνευσε καί ¿κρέμασε παμπόλλους, 
ήνάγκασε δέ καί τούς πλείστους τών Καθολικών Χίων 
να άναχωρήσωσι πωλήσαυτες τάς οικίας των είς έλα- 
χίστην τιμήν, κηρύξας οτι έδειξεν έπίτηδες τοιαύτην 
αυστηρότητα διά νά έναντιόνωνται άλλοτε αυτοί οί 
Χριστιανοί είς τούς Χριστιανούς, καί διά νά μάθωσιν 
οί Φραγκοι ότι, οσάκις έφορμήσωσι κατά τών Σουλτανι- 
κών χωρών, θέλουν προξενείν περισσοτέραν βλάβην είς 
τούς Χριστιανούς παρ’ είς τούς Τούρκους. Παρέλαβε δέ 
καί ώχύρωσε τό φρούριον, άφήσας φρουράν 4000 στρα
τιωτών.

Άλλά μολονότι, καθό χώρα δορίκτητος, έπαθεν ή 
Χιος πολλά δεινά, άπήλαυσε μ’ όλον τούτο παρά τού 
Σουλτάνου πάμπολλα προνόμια, έξ ών τά ουσιωδέστερα 
ήσαν, νά κυβερνάται ή νήσος ύπό πέντε Δεπουτάτων, 
τριών Γραικών καί δύο Λατίνων, καί νά έκτελήται ή 
κρίσιςτων διά πάσαν Χριστιανικήν ύπόθεσιν, άνέκκλη- 
τος είς τά Τουρκικά δικαστήρια- νά μήν ύπόκεινται 
είς φόρον αί οίκίαι, νά πληρόνωσιν οί κάτοικοι κεφαλι- 
τιώνα μόνον, καί 5000 γρόσια διά τά δένδρα (Ταχρή- 
λι)· νά μή πληρόνωσι τελωνίου δι’ όσα έλάμβανον ¿κ 
τού Τσεσμέ, άφού άπεδείκνυον ότι ε’πληρώθη τόέκείτε- 
λωνείον- καί νά ήναι τό έμπόριον αύτών έλεύθερον άπό 
τελωνιακούς δασμούς καθ’ ολον τόν Εύξεινον Πόντον. 
Τοιαύτα προνόμια, έχοντες οί Χίοι, ήρχισαν νά πολιτί- 
ζωνται, νά πλουτώσι, κάί νά μή μετέχωσι τής παχυ
λής βαρβαρότητος, ήτις ¿κάλυπτε τότε τό λοιπόν μέρος 
τών Γραικών. Ίλ χ ι ολίγον όμως συνέβαλεν είς τούτο 
καί ή τόσους χρόνους συγκατοίκησες αύτών μετά τών 
μάλλον ¿ςευγενισμένων> Γενουηνσίων. Ά λλ’ ό,τι άνώρ- 
θωσε μέν τούς Γραικούς ΐής Χίου, ήφάνισε δετούς Λα. 
τίνους, ύπήρξεν ή φιλεργία τών πρώτων, καί τών δευτέ- 
πων ή νωθρότης. Οί Γραικοί είργάζοντο άδιακόπως,
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εμπορευόμενοι μ ετ’ χυτών τών Καλβινιστών καί "Αγ
γλων, καί στέλλοντες πλοΓα εις τόν Στρυμόυα ποταμόν 
νά φορτόνωσι πραγματείας. Οι δε ΛατΓνοι, νομίζον- 
τες έαντους πάντοτε εύγενεΐς, καί μή  άνατραφέντες είς 
εμπορικήν ζωήν, δεν κατεδίχοντο νά έργάζωνται διά 
νά κερδήσωσι, καί ουτω ϊμεινχν μέχρι τέλους δυστυχείς 
καί πτωχοί.

Ή  τελευταία κατά της Χίου απόπειρα ε’κ μέρους των 
Ευρωπαίων ίγ ιν ε  το 1694. Οί Βενετοί, ΰπδ τον Ζή
νωνα, έφτασαν έμπροσθεν της Χίου την 7ην Σ επτεμ
βρίου, 10,000 πεζούς, καί 400 ιππείς έχοντες είς τά 
πλοΓά των. Τήν 8ην άπέβησαν είς τδ άκρωτήριον της 
άγιας  Ελένης, καί μετά δέκα περίπου ημέρας, άφοΰ 
πολλοί εφονευ,ΰησαν καί άπδ τά δ ίο μέρη, παρεδωκαν οί 
Τούρκοι τδ φροίριον, άφησαντες μέν όλα τά κανόνια 
καί άλλα όπλα είς τάς χεΐρας των νικητών, αυτοί δε 
μετχκομισΒέντες ένοπλοι είς τον άπαντικρυ Τσεσμ.έν, 
τον άριΒμόν έξακισχίλιοι μετά γυναικών καί τίκνων. 
Ά λλ’ οί Γραικοί κάτοικοι της νήσου ολίγον ώφελη3·ησαν 
άπδ τήν πρόσκαιρον ταυτην άλλαγήν των κρατοίντων 
διότι οί Βενετοί έκλεισαν ολας τάς εκκλησίας των, 
¿δήμευσαν πολλών τά υπάρχοντα, καί κα3·’ ήμέραν 
παντί τρόπω ε'προσπάίάουν νά τους κάμωσι Καθολικούς, 
εωσοΰ μετεχυρίευσαν οί Τοΰρκοι την Χίον, κακήν κα
κώς έξώσαντες τους Βενετους.

Καί πριν έτι γνωρισ.άη ε’ν Κωνσταντινουπόλει ή πα- 
ράδοσις του φρουρίου, έστά.'/.Βη στόλος ε’κ πεντηκοντα 
πλοίων, ΰπδ τδν ναύαρχον Άσάν Μεζομόρτον. Ά λλ’ 
έπειδη, οτε άνεφάνησαν μακρόΒεν τά όρη της Χίου, τδ 
φροίριον παρεδίδετο, οί Ί'ουρκοι είσεπλευσαν είς τδν 
λιμένα της Σμύρνης, όπου ήΒελον ίσως κτυπησειν αυ
τούς οί Βενετοί, άν οί ε’ν Σμύρνη πρόξενοι της Γαλ
λίας,'Ολλανδίας, καί ’Α γγλ ίας, δεν κχτίπειΒον αυτούς 
νά λείψωσιν άπδ τήν έπιχείρησιν ταυτην, την τόσον 
επικίνδυνον είς τους έγκατοικοΰντας Χριστιανούς. Άφοΰ 
δ' άνηγγίλ,άη είς την Υψηλήν Πόρταν ή άλωσις το~ 
φρουρίου, παροργιστείς ό Σουλτάνος Ά χμέτης έποόστα- 
ξε νά συναγΒωσι πανταχό5εν στρατεύματα προς άνα- 
κυρίευσιν της Χίου. "Εστειλε δέ καί τεσσαράκοντα τεσ- 
σαρα πλοΓα, έξ ων Ικαστον περιείχε πεντακοσίους ναύ- 
τας καί στρατιώτας. ή δέ ναυαρχίς Ιπτακοσίους. Έκ- 
δς του ναυαρχοΰντος Μεζεμόρτου, άρχηγοί της ε’κστρα- 

τείας ταότης ησαν ό Πασσάς Μισσερογλης, καί ό Μου- 
σταφά Πασσάς. Άφοΰ δέ καιρόν τινα διέτριψαν ε’ν 
Σμύρνη Ιτοιμαζόμενοι, έφΒασαν τέλος ίμπροσΒεν της 
Χιου την 8ην Φεβρουάριου, 169ό. Τρομερά ναυμαχία 
ήκολουάησε την 9ην, κα.9·’ ην έφονευ5ησαν δισχίλιοι 
έκ μ-ρους των Βενετων, καί άλλοι τόσοι έκ μέρους των 
Τούρκων, καί ε’κάησαν η ¿κυριευΒησαν ίσα σνεδόν τον 
αριθμόν πλοία άφ’ έκαστου μέρους. άπέΒανον δε 
καί πολλοί έκ των πρωταγωνιστούν κάνεις όμως δεν 
ένίχησεν οδεν τήν 19ην, άφοΰ οί Τοΰρκοι παρίλαβον 
άλλους ακμαίους στρατιώτας άπδ τά παράλια της Α σ ί
ας,, συνεκροτηάη δευτίρα ναυμαχία , ητις διηρκεσε πέν
τε ωρας, πολλήν φ?οράν είς τους Βενετους ποοξενήσα-

σα. Κατά συνέπειαν τής ήττης ταυτης, συμβουλίου 
γενομενου, άπεφάσισαν οί Βενετοί ν’ άφήσωσι τήν νή
σον ΰπδ τόσου δέ τρόμου ¿κυριευΒησαν, ώστε έφυγον 
τήν νύκτα τής επαύριον (21ης Φεβρουάριου), άφήσαντες 
τεσσαράκοντα κανόνια ε’πί των τειχών, πλοιάριά τινα  
φορτωμένα εις τον λιμ'να, καί πολλάς τον πολέμου άπο- 
σκευάς. Δέν ήμέλησαν μ ’ δλον τοΰτο, πριν σωλώσι 
δια τής φυγής, νά γυμνωσωσιν ολας τάς Γραικικάς εκ
κλησίας, καί ν’ άρπάσωσιν όλα τά πολυτιμότερα αυτών 
ιερά σκευή. ΦοβηΒύντες καί οί Καθολικοί κάτοικοι 
τής Χίου τήν οργήν των Τούρκων, (διότι αυτοί είχον 
προσκαλέσειν τους Βενετους), άνεχώρησαν υπέρ τάς εξή
κοντα οικογένειας είς τήν Ιίελοπόννησον, έμειναν δέ 
όλίγιστοι μόνον είς τήν Χίον.

Άφοΰ άνεχώρησαν οί Βενετοί, έλαβον τήν φρόνησιν 
οί Γραικοί τής Χίου άρχοντες νά είδοποιήσωσι τήν αυ
τήν νύκτα τδν Μεζομόρτον, ότι έφυγον οί κατακτηταί 
τής νήσου, καί δτι ή Χίος ευρισκόμενη είς άναρχίαν 
έπρόσμενε με ανοικτάς άγκάλας τους παλαιούς της κυ- 
ριάρχας. Με3·’ ίκανάς προφυλάξεις έμβάντες οί νικη
φόροι Τοΰρκοι είς τδν λιμένα, έκρέμασαν τ'.σσαρας των 
προυχόντων Λατίνων, καί άπαντας κατεταπείνωσαν. 
Αλλά. καί οί Γραικοί δέν εμειναν δλως ανεπηρέαστοι. 
Υπάρχει νόμος είς τδν Τουρκικόν κωδηκα λίγων, δτι 
όποιαδήποτε χώραή.9-ελε μείνειν τρεΓς ώρας είς τάς χ ε ΐ 
ρας του ε’χ3·ροΰ νά δημεύεται είς τδ 3-ησαυροφυλάκιον 
τοΰ Σουλτάνου καΒό τόπος δορίκτητος, εκτός εάν οί κά
τοικοι έξαγοράσωσι τά κτήματά  των. Ή  Χίος είς ταυ'- 
την τήν περίστασιν ¿ςετιμήΒη 1500 πουγγίχ- άλλ’ οί 
ΧΓοι παραστήσαντες είς τδν Σουλτάνον τήν παλαιάν 
αυτών προς τήν Τουρκίαν πίστιν, και δτι αίτιοι όλων 
των γενοαένων υπήρξαν οί ΛατΓνοι, εύρόντες δέ κατ’ 
ευτυχίαν καί ΰπερασπιστάς τδν Χουσειν Πασσάν, Βε- 
ζίρην κατ’ έκείνας τάς ημέρας χναγορευΒεντα, και τον 
μ ίγα  δυνάαενον Διερμηνέα Αλέξανδρον τδν Μαυροκορ- 
δάτον, κατωρ^ωσαν πεντακόσια μόνον πουγγία πλη- 
ιώσαντες ν’ άπολαύσωσι πάλιν παρά τον Σουλτάνου 
όλα τά  προνόμια, τά όποΓα τους είχε χαρίσειν ό ένδο
ξος Σολεϋμάνης, τδ 1566.

Μετά τήν έξωσιν των Βενετ.'ν έζησεν ή Χίος ευοια- 
αονοΰσα καί ποοοδευουσα ΰπδ τδ Τουρκικόν σκήπτρου 
μέχρι τής Ελληνικής ε’παναστάσεως. δ ίο μόνον μικρόν 
ταραχών ε’ξαιρουμίνων, τής μεν κατά το 1718, τής ο» 
κατά τδ 1770. Είς τήν πρώτην, έπ.ιδή ήναντιώθη- 
σαν οί Δεπουτάτοι είς τδν Πασσάν ζηΐήσαντα νά ά5ε- 
τήση συνή.Άιαν τινά ε’γχωριον εναντίον τών προνομίων, 
έστάλΒησχν σιδηροδέσμιοι είς Κωνσταντίνο ίπο/ιν, όπου 
ομως ό Σουλτάνος ευδόκησε να του: -χαρίση τήν ζωήν 
έκτοτε άντί Δεπουτάτων έλαβον τδ όνομα Δημογέρον
τες. Ε ίς τήν δευτέραν ήναγκάσ3-ησαν οί ΧΓοι νά δω- 
σωσιν δμηρα είς τους Τούρκους, νομίσαντας οτι ησαν 
συνεννοηυ.ίνοι αετά τοΰ'Ρώσσου Όρλδφ, όταν έπυρπόλ.η- 
σεν είς τδν άντικρύ τής Χίου Τσεσμέν τδν ΌΒωμανικον 
στόλον.

Ένταΰσα νελειόνομεν τήν σύντομον ταυτην έπιτομήν.
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παραλείποντες ώς πασίγνωστα τά Βλιβερά συμβάντα  
' τοΰ 1822, καί τά έκτοτε γενόμενα.

ΙΙρόί Βοήθειαν τής μνή μης έπισυνάπτομεν τήν χρονολογικήν 
ένακεφαλαίωσιν ταυτην.
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Π Ε Ρ Ι  Κ Ο Λ Α Κ Ε Ι Α Σ .

Η Μ Ε Ν  κολακεία δύναται νά υποληφΟή, δτι είναι ομ ιλία  ά τ ι
μος, αλλά συμφίρουσα πρός τόν κολακεύοντα. Ό  δέ κολαξ το ι-  
οΰτος, ώστε πορευομενος μέ τόν φίλον του λέγει πρός αυτόν, Χ το- 
χαζεσαι δτι σέ παρατηροΰσιν ο! άνθρωποι ; τοΰτο είς κανένα άπό 
τους πολιτας δεν γ ίνετα ι είμή είς σέ- χθες σέ έπήνουν είς τήν 
στοάν, διότι, Ινώ  Ικάθηντο Ικεΐ υπέρ τους τριάκοντα, καί συνέπε- 

λογος, Ποιος νά ή ν ’ ό άριστος τώ ν πολιτώ ν, ολοι άπό σέ ή ρ -  
χ ισα ν, καί εις σε έτελείωσαν- καί άλλα τοιαΰτα λέγει. "Οταν δέ 
τυ χη  νά ^πεσ η  τίποτε ράμμα είς τοΰ φίλου τό φορεαα, η άχυρον 
«πο τον άνεμον είς τάς τρ ίχα ς τής κεφαλής, τό εκβάλλει δ κολαξ 

χ «  γελασας λέγει, Βλέπεις, βτι δύο ημέρας δέν σ’ έντάυιωσα ’ 
χ« ι εγεμισε το γένειόν σου άπό τρ ίχα ς λεύκάς, άν καί πρός τήν 
ήλικιαν σου Ιχη ς δπ | ρ ^  ίΧλον Τ>,, τ ρ ί /α  ^  Κ \

« α ν  Λεγη & φίλος τ ι ,  6 κολαξ προστάσσει τοΰς άλλους νά σ ιω πώ - 
-αν οε ακουη, τον επαινεί, καί βταν παύση δμιλώ ν, τόν / ε ι

καθ’ όδόν προστάσσει τους απαντώ ντας νά σταθώσιν έ'ως 0Ζ  διαβή 
εκείνος. Αγοράζει δέ καί μήλα  καί απ ίδια , καί φέοων τά δίδε, 
, ις  τα πα ,ο ια , βλεποντος εκείνου, καί έπειτα  φιλεΐ αύτά, λέγων 
Καλού πατρος νεω ττ,α (πουλάκια)· καί όταν ό ? ίλος ά γο ρά ζη , π α 
ρόντος εκείνου, υποδήματα, λέγε, ό χολα ;, δτι τό ποδάρων είναι 
σ^μ ετρ ο τερ ο ν  του υποδήματος. "Ο ταν δέ πορεύηται προ'ς τ,να  
«ιλον διά να τον επ.σκεφθή, προτρέχει αύτός, καί λέγει, ΙΙρός σέ 

ιστρεφων λέγει πρός αυτόν, Έ δ ω κ α  τήν ε ίδη σ ιν

φερει προς αυτόν, λέγω ν, Τοΰτο είναι πολλά καλόν βέβαια- 
πρός τούτοις τόν έρωτα, μήπω ς κρυάνει, καί άν θέλη νά βάλη έπά - 
νω του τό επανιοφορεμά του, καί πρός τούτοις τόν περισκεπάζει. 
Τ α ΰτα  δε λέγων, πλησ ιάζει καί είς τό ώτίον του καί τοΰ ψιθυρί
ζει, καί άτενίζων πρός εκείνον όμιλεϊ πρός τους άλλους. Ε ίς  δέ 
τό θεατρον λαμβάνει άπό τόν δοΰλον τά  στρώ ματα , κ α ίτά  ΰποστρώνει 
αύτο'ς. Βεβαώνει δέ καί δτι ή οικία είναι μέ καλήν αρχιτεκτονι
κήν ωκοδομημένη, καί δ αγρός καλώς γεωργημένος, καί ή είκών 
όμοια τοΰ πριοτοτύπου- καί είς ένα λογον, δύναταί τ ις  νά παρατη- 
ρήση τόν κόλακα, δτι καί λέγει, καί π ρά ττε ι ολα εκείνα, μέ τά 
δποία στοχάζετα ι δτι θέλει εύχαριστήσειν.— Θ Ε Ο Φ Ρ Α Σ Τ Ο Σ .

ΕΞΟΑΟΘΡΕΥΜ ΟΣ ΤΩΝ Θ Η ΡΙΩ Ν .

Π ρο τρισχιλιων χρόνων αγεληδόν έπλανωντο τά  
άγριωτατα. τών Βηρίων, όποια οί λεοντες, αί άρκτοι, αί 
υαιναι, οί πάνΒηρες, οί ελέφαντες, οί ρινοκερωτες, κτλ.
Α λλα μέρος μεν διά. τής επιτηδειότητος και πανουρ- 

γιας, μέρος δε διά. τής ριψοκίνδυνου τόλμης, κατώρ3·ω- 
σεν ο χνΒρωπος οΰχί μονον τόν άριΒμόν αυτών νά ολι- 
γοστευση, άλλά και τό γένος δλον νά συνω5ίση είς 
άπροσιτους σχεοον έρημους. 'Ομοίως δ’ άπεμάκρυνί 
βαΒμηοον και τα  φοβερά κήτη άπό τους αίγιαλούς οπού 
συχνάζει. Δια τούτο πουποτε τής Μεσογείου δέν φαί
νονται πκεον φχλαινχι, ενω άλλοτε ήγρεύοντο καί είς 
τον κολπον αυτόν τής Γασκονιας τόσαι, ωστε οί τοΰ τό
που αυτοΰ άλιεΓς κάτοικοι καί τους άγροΰς περιέφρατ- 
τον με τα τερατώδη αυτών οστά.

Αίτια οε τής γενικής ταυτης φΒοράς δέν ύπήρξε μό 
νον τών λαων ή κυνηγεσία, άλλά συνήργησαν μάλλον είς 
τούτο και οι των Βηριων αγώνες, οί όποιοι τόσον ήδυ- 
νον τους παλαιούς Ρωμαίους. Τωόντι, άπίστευτος 
σχεοον φαίνεται ό άριΒμός των φονευομένων εΓτε ε’πί 
οημοσιων εορτών, είτε είς το άμφιΒίχτρον. Ά π ό  τήν 
ιστορίαν μαν,υαυομεν, οτι ο μεν Μέτελλος μετά  τήν κα- 
τακτησιν τής Μακεδονίας έφερεν είς 'Ρωυ.ην ώς 150 
ελέφαντας, οιτ,νες κατετο;ευ3·ησαν έπειτα είς το άα- 
φιΒ-^ατρον, οπού τους έβαλον νά μάχωνται" ό δέ ΓΙτο- 
λεμαΐος, εορτήν τελών προς τιμήν τοΰ πατρος αύτοΰ 
^.ωτηρος, και μιμούμενος τοΰ Διονύσου τόν ιακχον 3ρί- 
αμβον, παρέστησεν έλάφους, βουβάλους, στρου5οΰς, 
ορτυ ¡ας, καμηλους, πρόβατα τής Αίσιοπίας, λεοπαρ- 
οαλεις, πανΒηρας, άρκτους, καί πολλούς ελέφαντα:.

Οί τοιουτοι αγώνες, οί όποΓοι καταρχάς συνεστήΒη- 
σαν οιά πολιτικούς σκοπούς, μεχεβλήΒησαν έπειτα εί; 
έπιδειςιν μ.αταιας και γελοιώδους πολυτελείας. "ΟΒεν 
ό μεν Πομπή:ος, ε’γκαινιαζων τό ,9-έατρον αύτοΰ, μετά 
πολλών άλλων Βηρίων έοειξεν είς τόν δήμον 400 πάν- 
— ηρας και 500 λ.όντας, ο ο Αντώνιος περι’τρεχε τά: 
όδους τής πόλεως, έχων λέοντας είς τήν άμαξαν ε’ζευγ. 
μένους- καί ό ΚαΓσαρ αυτός προσέφερε 400 λέοντα:, 
καί προσέτι τεσσαράχοντα ελέφαντας συναλροίσας έβα- 
λεν  ̂αυτούς είς μάχην πρώτον μέ πεζούς, έπειτα δέ καί 
μέ Ιππείς. Ά λλ’ οί ’ΡωμαΓοι ε’κήρυξαν τον αύ,τόν μα
νιώδη πόλεμον καί κατά τών ένυδρων ζώων, διότι 36
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κροκόδειλοι κατεσπαράχθησαν συναλλήλως διά νά τερ- 
ψωσιν αυτούς είς τού Φλαμινίου το άμφιθέατρον.

Πράγμα παράδοξον ! ό Τίτος αύτός έξέθηκεν εις φό 
νον έμπροσθεν τοΰ αίματοχαροΰς καί βαρβάρου της 
'Ρώμης όχλου έννέα χιλιάδας διαφόρων ζώων ό δέ 
Τραϊανός ενδεκα χιλιάδας. Κατ’ έξοχήν δμως ό Πρό- 
βος διέπρεψεν είς την πονηράν ταύτην άμιλλαν, καί συν- 
ήγαγε πλειότερα υπέρ πάντα άλλον ζώα.

Τα αηδέστατα ταΰτα θεάματα έξηκολούθησαν εως 
της παρακμής καί πτώσεως τοΰ δυηκοΰ βασιλείου· έπει- 
δη αί άπαγορεύσεις τοΰ Κωνσταντίνου δεν ίσχυσαν 
πρότερον νά καταπαύσωσι τοιαύτην άπειρόκαλον καί 
βαρβαρικήν συνήθειαν. Έν τοσούτω δμως οί αλλε
πάλληλοι και συχνοί οϋτοι φόνοι κατέστησαν σπάνια 
τά άλλοτε πολυπληθή θηρία, καί έφυγάδευσαν αυτά 
άπο τοΰ άνθρώπου τας κατοικίας. Είς τοΰτο δε συνέ- 
βαλον έπειτα καί αί έπιδρομαί των βαρβάρων είς την 
Ευρώπην, ώς καί ό των πόλεων συνοικισμός, καί ή των 
δασών δενδροτομία.

Πιστεύομεν δτι καί την σήμερον είσέτι σώζονται εν
τός των πολιτισμένων τόπων θηρία- άλλ’ δλα σχεδόν 
άποφεύγουσι περίφοβα καί καταπεπληγμένα τόν άνθρω
πον ώς κοινόν ε’χθρόν, είς άδυτα σπήλαια, η είς τό βά
θος συνηρεφών δρυμωνων, όπου δμως δεν μένουσι πάν
τοτε είς παντελή άσφάλειαν.

Ο  Ν Α Υ Τ ΙΛ Ο Σ .

Ε Ξ  ωφελίμου τίνος Βιβλιαρίου περί Φ υσικής θεολογία ς, προ 
μικροί! εκδοθεντος εν Ά θή ν α ις , λαμβάνομεν τά  επόμενα"—

Μ η τ η ρ .  ‘Υ πάρχει μικρόν τ ι  Θαλάσσιον ζώον, ναυτίλος ονο
μαζόμενου, πολυ περίεργον.

Π  α ϊ  ς. Δ  ιατί ονομάζεται να υτίλος; Π λέει άράγε, ώς οί ναΰ- 
τα ι, εις τό π έλ α γο ς; καί τ ί  πλοΐον έχει ;

Μ . Ν α ί, υίέ μου, πλέει· καί μάλιστα  κατοικεί πάντοτε εις 
τό αυτό πλοϊον, με τό δποΐον κολυμβα καί πλέει.

I I . Έ κ  τίνος ποάγματος είναι κατεσκευασμένον τό πλοϊον 
τοΰτο ;

Μ . Τό πλοϊον είναι λεπτόν τ ι  όστρακον, στοογγύλον καί κοΐ- 
λον, λεπτόν ώς χαρτίον κα ί ελαφρότατου, ώστε πλέει επ ί τοΰ υδα- 
τος άπαραλλάκτως ιός τό πλοιάριόν σου. Τ ό  όστρακον είναι μέ
ρος τοΰ θαλασσίου ζώου, καί εντός τοΰ οστράκου είναι τό ζών αυ - 
τοΰ μέρος μαλακόν καί μυξώδες, ώς δ κοχλίας (σάλιαγκος), πολυ 
μάλιστα μαλακώτερον παρά τό ζών μέρος τοΰ όστρειδίου.

‘'Ο ταν αυτό τό θαλάσσιον ζώον θίλη νά πλεύση, εγείρει δυο μ ι-  
κροός βραχίονα; του, μεταξύ των δποίων υπάρχει ήπλωμένον 
π ρα γμ ά  τ ι  λεπτότατου, ώς αράχνη, τδ δποΐον φυσώμενον υπό τοΰ 
άνεμου δίδει κίνησιν είς τόν ναυτίλον, καί ουτω πλέει επ ί της θα
λάσσης.

Έ χ ε ι  δε καί δυο άλλους βραχίονας, τους δποίους βάλλει είς τήν 
θάλασσαν από τά  δύο μέρη τοΰ δστράκου, καί μέ αυτοός κω πηλα
τε ί, κ ινείτα ι εγρηγορώτερον, περιστρέφεται, καί λαμ,βάνει δποιαν- 
δηποτε όιεόΟυνσιν θέλει.

Έ ξεύρεις Οτι, όταν γεμ ίση τό πλοιάριόν σου μέ νερόν, καταβυ
θίζεται. Τοιουτοτροπως καί δ ναυτίλος, περί τοΰ δποίου σέ λέγοι 
οσάκις θέληση νά καταβη είς τό βάθος της θαλάσσης, σύρει εντός 
καί τους δύο βραχίονας, μεταξύ των δποίων είναι τό πανίον, καί

τους άλλους δύο με τους δποίους κω πη λα τεί, καί έπειτα  μ ετα χει
ρίζεται μέθοδόν τ ινα  διά νά σύρη Ιντός υδοορ, καί νά γεμ ίση  δλον 
τό όστρακον. Έ κ  τούτου δέ γ ίνετα ι τόσον βαρυ, ώστε κατα πον- 
τίζετα ι είς τό βάθος τη ς θαλάσσης ώς πέτρα .

“Ο ταν δέ θέληση πάλιν νά άναβη επάνοο εις τήν επιφάνειαν, 
εκβάλλων τό νερόν άπό  τά ς  πολλάς μικράς τρύπας, τάς δποίας 
εχει είς τους βραχίονας, γίνεται ελαφρός, καί τα χέω ς άναβαίνει, εως 
δτου φθάση είς την επιφάνειαν τή ς  θαλάσσης. “Ο ταν δ καιρός 
ήναι γλυκός, καί ή θάλασσα γαληνια ία , όσοι ευρίσκονται εις τά  
πλοϊα τά  διαπλέοντα τόν μέγαν ωκεανόν, βλέπουν συνεχώς π λ ή 
θος των θαλασσίων τούτων ζώων, τά  δποΐα , ώς ναΰται είς τά  
πλοϊά τοον, έχοντα τά  πανία  ή πλω μ ένα , περιπλέουν μέ άκραν ευ
θυμίαν. ’Α λλ’ όταν δ άνεμος σφοδρύνη, ή όταν ένοχληθώσιν άπό 
τίποτε, συστέλλουν εντός τά  π ανία  καί τους βραχίονάς τω ν , γ ε μ ί
ζουν τό οστράκου άπό θάλασσαν, καί καταβαίνουν εύθυς είς τό βά
θος τοΰ ώκεανοΰ, κ α ί δέν άναφαίνονται είμή μετά  τ ινα  καιρόν.

Ο Ι Π Α Ρ Ι Σ Ι  0 1 , ΑΠΟ TOT 1789 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1815.
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Α Κ Λ Τ Α Σ Τ Α Σ Ι A I  Μ Ε Τ Α  Τ Ο Ν  Θ Α Ν Α Τ Ο Ν  

Τ Ο ϊ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ .

Α π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Π Τ Ο Ν  φρίκην η’σθάνθη άπασα ή Ευρώ
πη, μαθοΰσα την άπάνθρωπον θανάτωσιν τοΰ άγαθοΰ 
Αοδοβίκου. Άπο τής ημέρας εκείνης ήρχισε κάκι
στα νά διοικήται ή Γαλλία διά πολλά έτη κατά συνέ
χειαν. Το ήμισυ σχεδόν άπο τά μέλη τής συνελεύ- 
σεως, οί μετριώτερον φρονοΰντες, έπεθύμουν, ώς προείπο- 
μεν, νά διασωθη ό βασιλεύς- άλλ’ άφ’ ής στιγμής ή 
πλειοψηφια κατεδίκασε τον Λοδοβίκον, οί μανιώδεις 
Ιακωβίνοι ελαβον τήν υπεροχήν είς τήν συνέλευσιν, 
καί βαθμηδόν κατήντησαν είς βιαιοτέρας πράξεις. Ό  
ϊών Παρισίων όχλος, ίδων πόσην δύναμιν εΓχεν άπο- 
κτησειν, άπεφάσισε νά παρασύρη έτι μάλλον τά πράγ
ματα. Πολλάκις ε’φωρμων είς τάς Τουϊλερίας ε’νώ τά 
μέλη έσυνεδρίαζον, και δημηγοροΰντες ελεγον είς τούς 
αντιπροσώπους τί ώφειλον νά πράξωσιν είς ταύτην καί 
τί είς ε’κείνην τήν περίστασιν, καί συγχρόνως ήπείλουν 
αυτούς αίνιττόμενοι τί έμελλε ν’ άκολουθήση, άν αί 
άπαιτήσεις τοΰ λαοΰ δέν ε’λάμβανον τήν προσήκουσαν 
άκρόασιν. Τήν 27ην Μαίου, δισχίλιαι περίπου γυ
ναίκες, συναθροισθεΐσαι πέριξ τοΰ βουλευτηρίου, έφέ- 
ροντο ώς τόσαι μαινάδες, άλλ’ ήναγκάσθησαν νά δια- 
σκορπισθώσι χωρίς νά κακοποιήσωσι. Τήν ε’παύριον 
ήκολούθησέ τι ε’ν τω μέσω τής συνελεύσεως, το όποιον 
άριστα δεικνύει τον κατ’ εκείνην τήν ε’ποχήν τρόπον 
τοΰ άμφισβητείν εν άπο τά μέλη ήρχισε νά ε’ξελέγχη 
τάς βιαίας πράξεις των δημοκρατικών, καί θηριώδης 
τις κρεωπώλης άναστάς, σφοδρώς ε’κτύπησεν αύτόν ε’πί 
τοΰ στήθους, ώστε καί τον έστρωσε καταγής. ’Επί 
μιάς ή δύο περιστάσεων, καθ’ ήν στιγμήν έμελλε να 
γένη ψηφηφορία, ώρμησεν είς τήν αίθουσαν ό όχλος, 
καί έδωκε ψήφους μετα τών αντιπροσώπων, ώστε φυσι
κά ύπερίσχυσε τό ίδιον αύτοΰ θέλημα. ’Αλλά τήν 31ην 
ε’φάνη πληρέστατα ή άδυναμία τοΰ μετριωτίρου κόμμα
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τος. Είς τάς πέντε ώρας, το πρωί, προσεκλήθη ό 
λαός είς τά όπλα- τά μέλη έτάχυναν είς τήν συνέλευ- 
σιν καί μετ’ ολίγον ε’φάνη πλήθος λαοΰ, επί κεφαλής 
έχον άνδρα, δστις άνεδέχθη δημηγόρου αξίωμα. Άπη- 
τησε τάς κεφαλάς κάμποσων μετριοφρόνων μελών, καί 
ε’πρότεινε νά πληρόνωνται είς τάς ε’ργατικάς κλάσεις άνά 
τεσσαράκοντα σολδία τήν ημέραν, δσον χρόνον ώπλο- 
φόρουν. Ή  πρότασις αυτη αμέσως υπεβλήθη είς ψη- 
φηφορίαν, καί, επειδή πολλοί έκτου όχλου ήνωσαν τάς 
ψήφους αυτών μέ τάς τών αντιπροσώπων, ένεκρίθη. 
Νομοθεσία τόσον άτοπος ήθελε μάς κινήσειν είς γέ
λωτα, εάν μετ’ αύτής δέν άνεγινώσκομεν πολλά, πλέον 
αρμόδια νά διεγείρωσι φρίκην.

’Αλλά τήν 2αν ’Ιουνίου τά πράγματα έλαβον ετι 
σπουδαιοτέραν μορφήν. Αί Τουϊλερίαι περιεκυκλώθη- 
σαν άπό τεσσαράκοντα χιλιάδας άνδρών ώπλισμένων μέ 
κοντάρια, λόγχας, αίχμάς, καί άλλα όπλα- οντοι δέ 
όχι μόνον καθύβρισαν τούς άντιπροσώπους, ε’νώ προ- 
έβαινον είς τάς θέσεις αύτών, άλλά, καί άφοΰ ήρχισαν 
τας συνεδριάσεις, τούς ε’φυλάκωσαν τρόπον τινά, μή συγ- 
χωροΰντες είς αυτούς νά ε’ξέλθωσι τοΰ βουλευτηρίου. 
Τά είκοσιπέντε μέλη, τών οποίων εΓχον άπαιτηθήν 
αί κεφαλαϊ, σφοδρώς τώρα παρεπονοΰντο κατά των 
πράξεων τής δημοτικής φατρίας, καί κατηγόρησαν τά 
βιαιότερα έκ των μελών ώς φιλοταράχους καί φιλανάρ- 
χους. Καί είς ταύτην δέ, ¿νς καί είς τήν προειρημέ- 
νην περίστασιν, κατέστη επίσημος ό κρεωπώλης, μέ πλη- 
γας είς λόγους άποκρινόμενος. ’Επιτροπή τις έκ τοΰ 
όχλου έμβήκε, τέλος, είς τήν αίθουσαν, καί πάλιν έξη- 
τησε τάς κεφαλάς τών είκοσιπέντε- άλλ’ ουτοι, διά νά 
σώσουν τήν ζωήν, έστερξαν νά παραιτηθώσιν άπό τάς 
έδρας των, δι’ δ καί ύπέπεσεν έτι μάλλον ή συνέλευ- 
σις είς τήν δύναμιν τοΰ λαοΰ.

Α Ρ Χ Η  Τ Η Σ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Σ  Τ Ο Τ  Φ Ο Β Ο Τ .

 ̂Η συνταγματική εύταξία ήτον ήδη κατεστραμμένη" 
πάς μετριοφρων ειχε οιωχθήν έκ τής έθνικής συνελεύ
σεως, και άπο τής ήμέρας ταύτης ήρχισεν έποχή τόσον 
φρικωδης, ώστε μόλις εύρίσκομεν άλλην παράλληλον 
αυτής είς τά χρονικά τών πολιτισμένων έθνών. Άπό 
της 2ας Ιουνίου, 1793, μέχρι τής 27ης’Ιουλίου, 1794, 
οποτε ό 'Ροβεσπιέρρος έθανατώθη, φόβος καί τρόμος 
εβασίλευεν είς τούς Παρισίους.

Ηγούμενος τής συνελεύσεως ήτο κ α θ’ δλα ό 'Ροβεσ- 
πιερρος’ τά δέ λοιπά μέλη τίποτε σχεδόν άλλο δέν 
έπρατταν είμή νά καταγράφωσι τά ύπ’ αύτοΰ προτεινό- 
μ=να.  ̂ Μεταπολιτευτικόν δικαστήριον συνεστήθη διά 
την σύντομον δίκην τών πταισμάτων, ώς καί έπιτροπή 
τής δημοσίου άσφαλείας, καί έπαναστατική έπιτροπή, 
επισκοπώ  του σχεδιάζειν καί ένεργεΓν έπαναστάσεις, 
χρείας τυχουσης. Περι δε των εκκλησιαστικών πραγ
μάτων είς τήν δεινήν ταύτην περίστασιν, άςκρίνη'άπό 
τα^ επόμενα ό άναγνώστης. ’Επί τοσοΰτον είχε διάδο
σην τό μίασμα τής απιστίας, ώστε, ΰπό φόβου ώθού-

μενος ό Παρισίων αρχιεπίσκοπος, υπήγε μετά πλεί- 
στων άλλων ιερωμένων είς τήν συνέλευσιν τόν Νοέμ
βριον, 1793, καί άπηρνήθη τήν Χριστιανικήν θρησκεί
αν, έγκαταλείψας ένταυτω καί τοΰ αξιώματος αύτοΰ τά 
κέρδη. Έψηφίσθη δ’ έπειτα, δτι ή έλευθερία, ή ίσότης, 
καί τό λογικόν νά συνιστώσι τήν μόνην θρησκείαν, καί 
νά κλεισθώσιν άπασαι αί έκκλησίαι. ’Αλλά, μολον
ότι τά μέγιστα είχεν έξαχρειωθήν ό λαός, εΰρέθη μ’ 
δλον τοΰτο άναγκαιον, νά καταργηθη τό έσχατον τοΰ
το ψήφισμα. Τό πρώτον δμως έμεινε κύριον, καί δύ- 
ναταί τις ευκόλως νά έννοήση, οτι ή κατάργησις παν
τός θρησκευτικού χαλινοΰ έπέφερε τάς δεινοτέρας κα
ταχρήσεις. Πανταχοΰ έβλεπε τις μεθυσμένους άνδρας 
και άσωτους γυναίκας, καταπατοΰντας ιερά σκεύη καί 
λείψανα τής εύσεβείας· αί έκκλησίαι άπεγυμνώθη- 
σαν· αί προτομαί καί εικόνες κατεστράφησαν, καί 
ασματα χλευαστικά έγράφοντο καί έτραγωδοΰντο, ώς 
παρωδίαι τών έκκλησιαστικών ύμνων, Αί τελεταί τοΰ 
Χριστιανισμού γενικώς παρητήθησαν, καί οί άμβωνες 
έγκατελείφθησαν, είςδλην τήν έπαναστατημένην Γαλ
λίαν παντού έσίγων οί θρησκευτικοί κώδωνες· ή Κυριακή 
παντάπασιν έξηλείφθη' ή κολυμβήθρα παρερρίφθη· 
ή έπιτάφιος άκολουθία δέν ήκούετο πλέον δέν παρε- 
μυθοΰντο οί άσθενείς, ούδ’ έκοινώνουν οί άποθνήσκον- 
τες· καί τά έθιμα τοΰ ’Εθνισμού, όμοΰ καί τά άτοπα 
τής πλέον ένθουσιώδους απιστίας, έβεβήλουν τήν κα
κοδαίμονα χώραν. Κατά πάσαν δεκάτην ημέραν, 
έκηρύττετο δημοσίως ή άθεΐα είς τόν πεπλανημένον 
λαόν, καί έφ’ δλων τών δημοσίων κοιμητηρίων έπεγρά- 
φη, Ό  θάνατος είναι ύπνος αιώνιος !

Ό  'Ροβεσπιέρρος καί ό Μαράτης ήσαν τώρα τά εί
δωλα του λαοΰ· δυσκολεύεται δέ τις νά είπη, ποιος έκ 
τών ουο ητον ό μιαρωτερος κακούργος- καί ό μέν πρώτος 
δεκατεσσαρας μήνας άφέθη ύπό τής άκατανοήτου Προ- 
νοίας νά μαστίζη τήν πατρίδα του- άλλ’ ό δεύτερος, 
άφοΰ όλίγας εβδομάδας έπ'ρασε θριαμβεύων, έστάλθη 
ένωπιον τοΰ Δημιουργού έκείνου, τοΰ οποίου τοσάκις εΓ
χεν άρνηθήν τήν υπαρξιν. Νεάνίς τις, Ιναρλόττα 
Κορδάη όνομαζομένη, κάτοικος δέ τής έν Νορμανδία 
Καεν, μαθοΰσα τάς έν Γίαρισίοίς γινομένας άνηκού- 
στους σκληρότητας, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Μαράτου 
ως έπιτοπλεΐστον, άπεφάσισε νά θανατώση αύτόν, προ- 
θυμουμένη νά θυσιασθη αύτή, ώστε νά έλευθερώση τήν 
πατρίδα της άπό τοιοΰτον τέρας. Φθάσασα λοιπόν 
είς Παρισίους, έπεμψε γραμμάτιου προς τόν Μαράτην, 
έπαγγελλομενη δτι είχε νά τόν κοινοποιήση σπουδαίας 
τινάς πολιτικάς υποθέσεις. Μετά τινα άργοπορίαν έλα
βε τήν άδειαν νά είσέλθη, καί είς τό διάστημα τής 
συνδεαλεξεως έμαθε παρ’ αύτοΰ δτι σκοπόν είχε νά 
λαιμητομηση έντός ολίγου μερικούς τών είς Νορμανδίαν 
καταφυγοντων τήν μίτεγμήν ταύτην έσυρεν ύποκάτω- 
θεν τοΰ φορέματος της« μακράν τινα μάχαιραν, τήν 
οποίαν ένέπηξεν είς τήν καρδίαν του. Καί ό μέν Μα- 
ρατης πολλά συντόμως άπέθανεν, ή δέ γυνή'άφήκεν
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ήσύχως νά τήν μεταφέρωσιν εις τήν φυλακήν. Έξε- 
τασθείσα επομένως, άφόβως ώμολόγησε τήν πράξιν, 
καί όμοψήφως κατεδικάσθη εις θάνατον. Τήν 17ην 
Ιουλίου, περί τήν έβδόμην εσπερινήν ώραν, ώδηγήθη 
είς τον τόπον τής σφαγής. Εις τάς ύβρεις των λυσσωδών 
γυναικών, αίτινες, όμοιους με ε’ριννύας, περιεκύκλωσαν 
τήν λαιμητόμον, άντιπαρέταξε συμπαθητικόν μειδία- 
μα. Μέγα μέρος των θεατών, οτε διίβαινεν, ε’γύμνω- 
σαν μέ σέβας τάς κεφαλάς των άλλοι τήν έκρότουν 
τάς χεΓρας, διότι εστεκον εις τό σφαγεΓον οχι μέ άλ
λην καρδίαν παρά εις τό θέατρου. Μέχρι τέλους διέ- 
μεινε σταθερά, μέ αναλλοίωτου οψιν μόνον δέ, οτε ό 
δήρ.ιος έδεσε τους πόδας εις τήν σανίδα, καί τήςε’πή- 
ρε τό κάλυμμα του τραχήλου, περιεχύθη παρθενικόν 
ε’ρύθημα εις τό προσευπόν της, το όποΓον δεν έλειψεν 
ει’μή άφού ή κεφαλή ε’δείχθη εις τον λαόν.

’Ολίγον ύστερον του συμβάντος τούτου διεκήρυξεν ή 
ε’θνική συνέλευσις, οτι ή Γαλλία ήθελε μένειν δημο
κρατία, Ιωσου νά κλεισθή" ειρήνη μετά τής ε’πιλοίπου 
Ευρώπης- τό ψήφισμα δέ τούτο ήτον ό πρόδρομος σει
ράς σφαγών, αί όποίαι διήρκεσαν μέχρι του θανάτου 
του 'Ροβεσπιερρου.

Θ Α Ν Α Τ Ω Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Η Σ .

’Ενθυμείται ό άναγνώστης, οτι ό βασιλεύς άπεκεφα- 
λίσθη τήν 2ΐην ’Ιανουάριου' άλλά των λοιπών κλάδων 
τής βασιλικής οικογένειας δέν έγινεν έκτοτε κάμμία 
μνήμη. ΤΗσαν πεφυλακισμένοι εις τό Τέμπλον μέχρι 
Όκτουβριου μηνός, οτε ή δυστυχεστάτη βασίλισσα, Μα
ρία ’Αντωνία, κατεδικάσθη, ιός πρότερον ό σύζυγος αυ
τής. Ή  βασίλισσα καί ή οΐκογίνειά τηςε’κράτουν δω
μάτια ύπεράνω ε’κείνων, εις τά όποΓα ό βασιλεύς εΰρί- 
σκετο πεφυλακισμένος· τήν πρωίαν δέ τής τούτου θα 
νατώσεως περιέμενεν ή οικογένεια νά ε’νταρ.ώση αύτόν, 
και να τον δωση τόν τελευταίου άσπασμόν· άλλ’ ούτε 
καν οτι ε’ξήλθε τής ουλακής ε’γνώριζον, έωσού ε’κ τού 
κροτου των κανονιών έμαθον οτι πλέον δέν υπήρχε. 
Μετά ταύτα κατήντησεν αυστηρότερος παρά ποτέ ό 
φυλακισμός των, καί μετ' ολίγον ύπέφερεν άλλην άγω- 
νίαυ ή βασίλισσα, τού υιού αυτής άποχωρισθείσα ε’κ 
διαταγής τής συνελεύσεως. Τον Αύγουστον ίλετεφέρ- 
θη εις τήν φυλακήν τής Κογκιεργερίας, δπου δέν εΰρή- 
κε τήν παραμικράν ετοιμασίαν πρός υποδοχήν της· “ Τ ί
ποτε δεν χρειάζεται,” είπε προς τούς δεσμοφύλακας ό 
αυτήν συνοδεύσας, “ παρά εν σακκίον άχύρινον διά 
ταύτην τήν γυναίκα.” Άλλ’ οΐ δεσμοφύλακες ε’φέρθη- 
σαν ολίγον τι άνθρωπινώτερα. Παρθένος τις, ή οποία 
ούτε μετά τής βασιλίσσης ούτε μετά τής αύλής είχε 
προτερου κάμμίαν σχέσιν, κρυφίως εις τήν φυλακήν 
εισερχόμενη, ε’βοήθει αυτήν εις δλα. Τά μόνα δέ σκεύη 
του δωματίου ήσαν ποταπός τις κράββατος, εν ξύλινου 
θρονίον, καί μικρά τράπεζα. Δύο στρατιώται ήσαν 
πάντοτε ημέραν καί νύκτα εις τό δωμάτιον τούτο, διά 
παραπετάσματος μόνον άπό τής βασιλίσσης χωριζόμε-

νοι. Τέλος, τήν 14ην ’Οκτωβρίου, ό θάνατος, τόν 
όποΓον σχεδόν έπόθει τωρα ώς τό μόνον μέσον του ν’ 
άπαλλαχθη τής κακοπαθείας καί των ύβρεων, ε’φαίνε- 
το προσεγγίζων άλλ’ ήτο πεπρωμένον εις τήν ταλαί- 
πωρον νά ε’κτεθη καί είς δημοσίαν δίκην, δπου δχι 
μόνον παντός είδους πολιτκά ε’γκλήματα τήν προσή- 
φθησαν, άλλά καί Ttva προσωπικής φύσεως τόσον δια
βολικά, ώστε κατά πρώτον μέν ε’σίγησεν, έπειτα δέ, 
φερομένη άπό εύγενές αίσθημ.α προσκρουσθείσης άξιο- 
πρεπείας, ε’στράφη πρός τάς εκεί παρούσας γυναίκας, καί 
ήρωτησεν αυτάς άν ήτο δυνατόν νά φαντασθη ποτέ 
μήτηρ τοιοΰτον αίσχρούργημα· ή ε’πίκλησις αύτη ε’φείλ- 
κυσε τό μόνον τής συμπαθείας δεΓγμα, τό όποΓον ε’λά- 
φρυνέ ποτε τήν βαρυτ&την αύτής οδύνην. Ή  δίκη όι- 
ήρκεσε μέχρι των τεσσάρων ουρών μετά τό μεσονύκτιον, 
καί καθ’ ίλον τό μακρόν τούτο διάστημα ούτε στιγμήν 
εξήλθε τού δικαστηρίου, άξιωματικός δέ τις άπεβλήθη 
τής θέσεως του, μόνον διότι εδωκεν άκρόασιν εις τάς 
θερμάς αύτής παρακλήσεις, καί τήν έφερε ποτήριον 
ύδατος.

Ε ις τάς τεσσαρας τήν πρωίαν τής 16ης’Οκτωβρίου, 
κατεδικάσθη εις θάνατον, και μετά επτά ώρας ε’κομί- 
σθη εις τό σφαγείου. ’Αντί τού μαύρου ε’νδύματος, τό 
όποΓον ε’φόρει άπό τής θανατώσεως τού άνδρός της, ήνάγ- 
κασαν αυτήν νά βάλη λευκόν καί ε’σχισμένον ε’τέθη 
είς κοινήν άμαξαν μέ τάς χεΓρας όπισθάγκωνα δεδεμέ- 
νας, συνωδευμένη υπό τού δημίου της καί ενός ίερέως· 
ε’νω δέ διήρχετο τάς οδούς, αιτινες ήγον είς τόν τόπον τής 
θανατώσεως, ό συνηθροισμένος όχλος κατέχεεν ε’πί κε
φαλής αυτής παντός είδους ατιμίας καί ύβρεις. Άφού 
μίαν καί ήμίσειαν ώραν ε’πομπεύθη είς τάς όδούς, έφθα- 
σεν είς τό σφαγεΓον, καί ή καταισχύνη καί τά πάθη 
της ε’ντός ολίγου ελαβον τό ποθούμενον τέλος. Δύσκο
λου αληθώς φαίνεται νά ε’ννοήση τις, όποΓα αίτια ε’νέ- 
πνευσαν τοιαύτην βάρβαρον θηριωδίαν είς τόν Παρισι
νόν δχλον, ώστε όχι μόνον κραυγάζωυ νά ζητή τόν θά 
νατον αύτής, άλλά καί τήν έσχάτην άκόμη στιγμήν νά 
τήν ε’πιφορτίζη άπό άτιμαστικάς ύβρεις. ΕΓχον δμως 
ιδέαν τινά αί κατώτεραι τάξεις τού λαού, οτι αυτή εμ
πόδισε τάς παραχωρήσεις, τάς οποίας προ δύο ή τριών 
ε’των είχον άπαιτήσειν παρά τού βασιλεως. Δήλον εί- 
ναι έκ πολλών τόπων είς τήν ιστορίαν των θλιβερών 
ε’κείνων χρόνων, ότι αυτή είχε πλειοτέραν νοητικήν όύ- 
ναμιν παρ' ό Λοδοβίκος· καί η’σθάνετο ίσως ό λαός, 
οτι ή δύναμις αύτη πολλάκις άνεχαίτισεν αυτούς είς 
τόν παράφορον δρόμον των.

Τά βίαια μέλη τής συνελεύσεως έστρεψαν άκολούθως 
τήν προσοχήν είς τούς άποδιωχθέντας μετριόφρονας, 
καί είς άλλους προσέτι τού αυτού κόμματος. Ούτοι 
ε’καλούντο Γιρονδεσταί ή ΓερουναΓοι, οΐ δέ τής βιαιο- 
τέρας φατρίας έλέγοντο οί τού ‘Όρους. Τόν ’Οκτώβριον 
133 αντιπρόσωποι ε’κ τού Γιοονδιστικού κόμματος κα- 
τεδικάσθησαν είς θάνατον. Έ κ  τού αριθμού τούτου 
περί τά δύο μέν τριτημόρια έπετυχον ή νά ε’ξέλθωσιν
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άπό τά Γαλλικά χώματα, ή νά μείνωσι κεκρυμμίνοι· τό 
δέ λοιπόν τριτημόριον άπεκεφαλίσθη. Είκοσιένας τών 
επισημοτ'ρων ε’λαιμητομήθησαν είς μίαν ημέραν, τήν 
Ιην Νοεμβρ.ου" ησαν δ άπαντες εύγλωττοι καί σοφοί 
άνδρες, καί δικαίως παρετηρήθη, ότι σπανίως ύπέπεσον 
διαμιάς τοσούτοι έξοχοι άνδρες ύπό τόν πέλεκυν τού 
δημίου.

Μετά μίαν εβδομάδα ε’θανατώθη καί ό Δούξ τής 
Αύρηλίας, δστις είχεν ήδη ε’πισύρειν καθ’ εαυτού τόν 
βοελυγμον ολων των κομμάτων, άκόμη καί των λίαν 
δημοκρατικών, καθό ψηφηφορήσας, ώς πλατύτερου άλ- 
λαχού είπαμεν, κατά τού συγγενούς αυτού Λοδοβίκου. 
I ο έγκλημα, δι ο κατεδικάσθη, ήτον οτι άπέβλεπεν 

είς τόν θρόνον, καί πιθανόν οτι αληθώς είχε τοιούτον 
σκοπόν- άλλά τό μεταπολιτευτικόν δικαστήριον ολίγον 
ε’φρόντιζε περί τής άληθείας ή τού ψεύδους τών κατη
γοριών.  ̂ Κατεδικάσθη καί άπέθανε μετά μεγάλης 
σταθερότητος.

Τήν θανάτωσιν τού Αύρηλίας η’κολούθησε μετ’ ολί
γον ή τής Δεσποινης ’Ρολάνδας, συμβίας τού υπουργού, 
όστις^κατα τό πρώτον μέρος τής ε’παναστάσεως έχαιρε 
τοσαυτην ύπόληψιν παρά τω δήμω. Αί κατ’ αύτής 
κατηγορίας δέν ήσαν πάρεξ μίγμα τι φλυαριών καί 
άνάνδρων ύβρεων, καί κατεδικάσθη χωρίς κάν νά λά 
βτς άδειαν άπολογίας. Καί αύτη, ώς ή βασίλισσα, 
εςήλθε του δικαστηρίου με καρδιαν έλαφροτέραν, α ι
σθανόμενη οτι ό θάνατος ήτο προτιμότερος συνεχών 
ύβρεων καί άδικιών. Κυττάζουσα τό γιγαντιαΓον τής 
ελευθερίας είδωλον, τό ίστάμενον πλησίον τής λαιμη
τόμου,  ̂‘,ΤΩ ελευθερία,” ε’ξεφώνησεν, “ όποΓα εγκλήμα
τα πράττονται ε’ν όνόματί σου.” Συγχρόνως ε’θανατώ-
θη καί ό σύζυγος αυτής, καί άλλοι διάφοροι Γιοον- 
ουται.

Ουδ-ποτε^ σχεδόν οί κακοί εμπιστεύονται είς άλλή- 
λους· ό ΛΙαράτης είχεν άπολεσθήν διά χειρός τής νεάνι 
δος Κορδάης, άλλ’ έμενον είσέτι τολμηροί καί άχαρα 
κτηριστοι άνδρες νά κυβερνώσιν ή μάλλον νά τυραννώ- 
σι την 1 αλλιαν. Μεταξύ τοίτων ήσαν δ ΦοΊεσπι '·ρ. 
ρος,<0 Δαντων,ό Έβερτος, ό Κάαιλλος ΔεσμουλΓνος, ό 
Αναχαρσις Κλοότζ, καί άλλοι' ούτοι δέ μετ’ όλίγον 
άρχισαν να βλέπωσιν ώς άντίζηλοι πρός άλλήλους. 
11 φατρία των οιεσχίσθη. καί ό 'Ροβεσπιέρρος έδειξε 
τωρα οτι,ςίνώ αχε τοσαύτην ωμότητα όσην οίοσδηποτε 
των λοιπών, ήτον όλιγώ-ερον μέν ειλικρινής παοά τινας 
εις τας οημοκρατικάς άρχάς του, μάλλον δέ πανούργο: 
πα,ρ α/.λους. Βαθμηδόν κατώρθωσε νά φίρη Ελους 
τους επισημότερους τών συγχρόνων αυτού είς τό σφα- 
γειονς φαίνεται οε οτι ή φιλοδοξία του ε’σκόπευεν ήδη 
τοιοΰτον τι, οποίον μετέπειτα πραγματικώς ε’ξετέλεσεν ό 
Βοναπαρτης. Ο Εβερτος καί οί μετ αύτού είχον συνερ- 
γησειν εις τού βασιλεως καί τής βασιλίσσης τήν θα- 
νατωσιν ο Δαντων ε’βοήθησε τόν 'Ροβεσπιέρόον νά 
σφας^τον Εβερτον· καί μετέπειτα ό 'Ροβεσπιέρρος 
απηλλαχθη του Δαντωνος άμοιοτρόπως. Τήν δην

I

Απριλίου, 1794, ε.>ανατωθη ό Δάντων, ε’κφωνων προ 
τής τελ.ευταιας πνοής του, “  Είναι ήδη σωστός χρόνος, 
αφού ενηργησα να συστηθη το δικαστήριον τής μετα- 
πολιτεύσεως. Ζητωσυγχώρησιν παρά Θεού καί άνθρώ- 
πων διά τήν πράξίν μου ταύτην άλλά ποτέ δέν ε’φαν- 
τασθην οτι ήθελε γενειν ή μάστιξ τής άνθρωπότητος.” 

( ’Λ π’ άρχής ’Απριλίου μέχρι τέλους ’Ιουλίου, 1794, 
τό αίμα ερρεεν είς τήν Πλατείαν Λοδοβίκου ΙΕ ', (δπου 
ητο στημένη ή λαιμητόμος) πολ,ύ μάλλ.ον παρα ποτέ άλ
λοτε κατα το διάστημα τής ε’παναστάσεως. ΤΗτο φο
βερά ε’ποχή- διότι ό 'Ροβεσπιέρροςμανιωδώςε’ξωλόθρευ- 
εν ενα Ικαστον, ό οποίος έφαίνετο τήν ε’λαχίστην έχων 
επιθυμίαν να στηση τήν πρόοδον τής άναρχίας. Κ α θ ’ 
οσον εμπορούν να οιακριθώσιν οί κινήσαντες αύτόν 
σκοποί, φαίνεται οτι ε’πεθύμει νά καταπατήση πάντα 
ενα, όπωσούν φιλοδίκαιον ή φιλόπατριν, έπειτα δέ νά 
ύψωθη αύτός είς δεσποτικήν δύναμιν. Ά φ ’ ής ημέρας 
ό Δαντων ε’θανατώθη, τριάκοντα περίπου, κατά μέσον 
δρον, ε’σφάζοντο πάσαν ημέραν μεταξύ τών οποίων 
ησαν ο αρχιεπίσκοπος Παρισιων, ό στρατηγός Δίλλων, 
ή οεσποινα Δεσμουλίνου, ό Μαλεσσέρβης, ό Σατωβρι- 
άντ, κλπ. Ο μεγας χημικός Λαβοίζιέρ είχε κάμει ν 
μεγιστας εκδουλεύσεις είς τήν πατρίδα του κατά τό 
οιαστημα των ουο τελευταίων χρόνων- μ’ ολον τούτο, καί 
αύτος, επι ουτιδανή κατηγορία, έλαιμητομήθη■ παρα- 
καλεσας δε να τόν χαρίσωσι μίαν ημέραν, ώστε νά τε
λείωση τινα πειραματα, “ Ή  δημοκρατία,” τόν είπαν, 
δεν χρειάζεται χημικούς·” καί τόν ε’βίασαν είς τό σφα
γεΓον. Ί  ην ΙΟην Μαίου, ή πριγκίπισσα ’Ελισάβετ, 
άδελφή τού φονευθέντος βασιλέως, μετεκομίσθη είς τό 
σφαγεΓον έκ τής φυλακής, δπου είχε καθίσειν βασανι
ζόμενη είκοσι ενα μήνα. Μετ’ αύτής δέ συναπέθανον 
εικοσιτεσσαρες άλλοι, ε’ξ ών καί τινες γυναίκες, τάς 
όποιας έζήτει νά παρηγορήση δπως ήδύνατο.

Ε ίς τοσαύτην υπερβολήν είχε φθάσειν ή αιματοχυ
σία περί τόν καιρόν τούτον, ώστε οί κατοικούντες μέρη 
τής πόλεως γειτονεύοντα μέ τήν Πλατείαν τού Λοδο
βίκου Ι Ε . ,  δεινως πλέον έπασχον άπό τήν φρίκην, τήν 
όποίαν καθημεραν διήγειρ-ν είς τάς ψυχάς αύτών ή 
εσ. α τών φονευομενων καί των αίματοχαρων φονέων των. 
Η γή δεν ημπορει πλέον να πίνη δλον τό χυνόμενον 
αιμα* βραδέως |άπ;ρρεεν, εωσού συνεμιγνύετο μέ τά 
υΰατα τού ποταμού. Δια πολλάς μετα τήν σφαγήν 
ώρας, οί πόδες τών διαβαινόντων τήν πλατείαν άφινου 
εντυπώσεις επί τού αιματηρού ε’δάφους. Τά Ήλύσια 
Πεδία καί ό Κήπος τών'Τουίλεριών, δπου συνείθιζον 
νά περιδιαβάζωτιν οί πολίται, σχεδόν ε’ξ ολοκλήρου ε’γ- 
κατελείφθησαν. Καί οί κάτοικοι αυτοί των όδων, 
άπο τας όποιας καθ’ ημέραν ήγοντο τά θύματα είς τό 
σφαγεΓον, ήρχισαν νά ^ταρα πονωνται, βαρυνθύντες καί 
μή δυνάμενοι πλέον νά υτίοφέρωσι τά θλιβερά θεάρ.α- 
τα, τά όποΓα τόσον συνεχώς ήναγκάζοντο νά βλέπωσι. 
Πολλαί γυναίκες, μή θέλουσαι αύτοχειρί νά φονίυθώ- 
σιν, ε’ξεφωνουν, Ζν,τω ό Βασιλεύς ! καί ο^τω ε’πέρυιπτον
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είς τό δικαστήριον της μεταπολιτεύσεως το βάρος τού 
νά τελείωση τάς δυστυχείς αυτών ήμίρας, ώστε νά συν- 
αποθάνωσιν ή μεν μετά  συζύγου, ή δε μ ετ’ άδελφόύ.

Ά λλ’ εις παν σχεδόν ανθρώπινον στάδιον υπάρχει 
σημείόν τι, ε’πίκεινα του οποίου ούδε'ις ¿μπορεί νά προ- 
χωρήση· διότι τά αισθήματα, παραπολύ διεγερθέντα 
κατά μίαν διεύθυνσεν, παλινδρομούσε τέλος και άντενερ- 
γούσι. Τούτο επαθε καί ό λαός των Παρισίων οί αδιά
κοποι φόνοι ε’κίνησαν αυτούς εις τρόμον και αηδίαν, 
καί ήκούοντο ήδη ψιθυρισμοί, δτι ανάγκη πάσα ν’ άπαλ- 
λαχθώσι της κεφαλής καί του άρχηγού των άπανθρω 
πιών τούτων.

Έπεται ή συνεχεία·

Η  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ι Σ  T O T  Δ Ε Σ Μ Ο Φ  Υ Λ Α Κ Ο Σ ,  Κ Α Ι  Η  

Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ .

Π Ο Τ Ε  δεν επρο'τεινεν άνθρωπος ερώτησιν σπουδαιοτεραν της 
προταθείσης υπό του εν Φ ιλ ίπ π ο ις  δεσμοφόλακος προς τον Παύλον 
καί Σ ίλα ν , Κ ύ ρ ι ε , τ ί  μ ε  δ ε ι  π ο ι ε ι ν ,  ί ν α  σ ω Ο  ώ ; Σεισμός 
είχε σαλεύσειν έως θεμελίων τήν φυλακήν, καί άνοίξειν δλας αυτής 
τάς Ουράς,καί λύσεινάπάντω ν τα  δεσμά. 'Ο  δεσμοφύλας, αίφνης 
εζυπνησας, καί ίδιον δλας τάς Ούρας της φυλακής άνειργμενας> ενο- 
μ ισεν δτι εφυγον οί δέσμιοι, καί άπηλπισμένος έσυρε την μαχαιραν 
νά φονευθή. Ά λ λ ’ δ Π αύλος εμπο'δισεν αυτόν, εκφωνησας,
« Μηδέν πράξης σεαυτίο κ α κόν άπαντες γάρ έσμεν ενθάδε.» Ζ η -  
τήσας φως έπειτα  δ δεσμοφύλας, είσεπηδησε, και πεσωυ έμ προ
σθεν τω ν δύο ’Α ποστόλων, ήρώτησε, Τ ί  με δει ποιεϊν, ί’να σωθώ ; 
Λ ιατί τ ά /  α επρότεινε τοιαύτην Ιρώ τησιν ; Μ ήπω ς ΙκινΟυνευενή 
ζωή του ; Ά λ λ ’ δ σεισμός φαίνεται δτι δέν μετέγινε· και προσ
έτι, άν είχε  ποιούταν τ ινά  φόβον, δεν ηθελεν εμβην εις τήν φυλα
κήν, αλλά μάλλον εξέλθειν εις τους αγρούς- ουδ’ ¿κινδύνευε νά 
τ ιμω ρηθη άπδ τους άρχοντας διά τήν φυγήν τιυν δέσμιων- καθότι 
άπαντες ήσαν έκεΐ. Α ιατί λοιπόν τρέμω ν έπροτεινε την ερω τη- 
σιν τα ύ τη ν ; Ά να μ φ ιβ όλω ς διότι εκείνην τήν στ ιγμ ή ν , πριοτην 
ίσως φοράν επ ί ζωής του, ή συνείδησις ήλεγξεν αυτόν ώς μέγαν 
αμαρτωλόν κατά τού Θεού, δστις σαλεύει τήν γην, καί κάμνει τους 
στύλους αυτής νά τρέμω σι. ΊΙσΟάνΟη οτι έχει ψ υχήν, δτι υπάρ
χ ε ι Θεός καί κρίσις κα ί άνταπόδοσις, καθ’ ήν π α ς ένας οφείλει νά 
διόση λόγον τω ν ποάξεων αύτου. Έ π ι  τοσουτον οε κατεβαρυνεν 
αυτόν ή αίσθησις των ιδίων ά μ α ρτη μ ά τω ν, ίοστε προσεπεσεν εις 

τους πόδας τού Παύλου καί Σ ίλα  ώς δπηρετών καί αγγελιοφό
ρων τού Θεού. Ή  σωτηρία της ψυχής ενησχόλει τώρα δλην αυ
τού τήν προσοχήν.

Ί ϊρ ώ τη σ ε , Τ ί  με δει ποιεϊν, ίνα σω θω; πεπεισμένος οτι καί 
ήδύναντο και ήθελον νά άποκριθωσιν ως εκ 0εο υ , πρεσοεί, τού 
όποίου ήθη ώμολόγει αυτούς. ‘Η  ερώτησες ήτο σύντομος, *α ί ή 
άπόκρισις σχεδόν εξίσου σύντομος, Π ί σ τ ε υ σ ο ν  Ι π ι  τ  ν 
Κ ύ ρ ι ο ν  Ί η σ ο ΰ ν  Χ ρ ι σ τ ό ν ,  κ α ί  σ ω θ η σ η .  Ε ι ς  την 
σύντομον ταύτην άπόκρισιν τω ν Οεοπνεύστων Α ποστόλω ν ευρίσκο- 
μεν το κεφάλαιον καί τήν ουσίαν των πρός σωτηρίαν τού αμαρτω 
λού άπαιτουμένων. Ά λ λ ’ εμπορεϊ τις νά ε ίπ η , Έ γ ω  π ισ τεύω  εις 
τόν Ίησοΰν Χριστόν, καί διά τούτο ε ίμ α ι βέβαιος δτι θελω σ ω - 
θήν. ΙΙλ.ήν δποία είναι ή π ίσ τις  σου, ζιοσα ή νεκρά ; Ε χε ις  
π ίσ τ ιν , ή τις  σέ παρακινεί νά υπάκουης τό Ευαγγέλιον ; Π ισ τεύ 
εις μεν δτι υπάρχει εΐς Θεός- τό αυτό πιστεύουσι καί τά  δαιμόνια, 
καί τρέμουσι. Π ιστεύεις δτι δ Ίησους Χρίστος είναι δ υιος του 
θεού* καί οί δαίμονες, οί εν τω  άνθρωπω τού όποιου τονομα ητο

Α εγεών, ώμολόγησαν αυτόν ως τόν άγιον τού θ εο ύ , καί τρέμοντες 
παρεκάλεσαν αυτόν νά μή τοός ρίψη εις τήν άβυσσον, μ ήτε νά 
τους βασανίση πρό τού καιρού. Ά λ λ ’ είχον τήν π ίσ τιν , ή  όποια 
σώζει την ψυχήν, ή φέρει εις μετάνοιαν ; ό χ ι- ή περί Χριστού 
π ίσ τ ις  α ύ τω ν  ούδέν ίσχυσε- π ίσ τις ή μή  άγουσα εις μετάνοιαν ού- 
δέν ωφελεί, δέν σώζει τήν ψυχήν.

Έ κ  τής αληθούς πίστεω ς πηγάζουν δλα τά  αγαθά έργα, τά  
όντως θεάρεστα. Χ ωρίς π ίσ τιν , λέγει δ Ά γ ιο ς  Παύλος, δέν έ μ -  
πορεϊ τ ις  ν’ άρέσκη εις τόν θ εό ν . Πίστευσον (είπαν οί Α π ό σ τ ο 
λοι εις τόν δεσμοφύλακα) επ ί τόν Κύριον Ίησοΰν Χριστόν, καί 
σωθήση συ καί δ οίκός σου- καί τω όντι χω ρ ίς αναβολήν επ ίσ τευ- 
σε μεθ’ ολου τού οικου του, κα ί έβαπτίσθη ¿ας μαθητής ίού  Χ ρ ι
στού. Στοχάσου τήν πραξιν ταύτην τού δεσμοφύλακος. Ή γνόει 
τά χ α  δτι τήν εις Χριστόν π ίσ τιν  επαγγελλόμενος, έμελλε νά κα- 
ταδιω χθή  καί ίσιος νά θανατωθή ; Δέν ήξευρεν δτι χθες ακόμη 
δ Παύλος καί δ Σ ίλα ς έδάρθησαν μέ πολλάς πληγάς, κα ί έφυλα- 
κώθησαν, μόνον διότι εκήρυττον τά  δόγματα καί τά  έθιμα τή ς Χ ρ ι
στιανικής θρησκείας; Ε ίχ ε  δίκαιον νά ελπίση εξαίρεσιν από τάς 
θλίψεις καί τά  παντοία  δεινά, δσα οί λοιποί Χ ριστιανοί εδοκίμαζον; 
Ό χ ι  βέβαια, άλλα τόσον έπροθυμεΐτο υπέρ τής ψυχικής αυτού 
σωτηρίας, ώστε δέν εφοβήθη τους τό σώ μα άποκτείνοντας. Τ ά  
πά ντα  εγκατέλειψεν υπέρ Χριστού. Ώ μ ολόγη σ ε τήν θρησκείαν 
αυτού χω ρ ίς  στιγμή ς αναβολήν, καί συνηριθμήθη μετά τώ ν μ α θη 
τώ ν. ’Ενταύθα σαφώς βλέπομεν τ ί  δηλοϊ τό πεστεύειν επ ί τόν 
Κύριον Ίησοΰν Χριστόν. Κ αί κατ’ αύτήν εκείνην τήν νύκτα εάν 
άπέθνησκεν δ δεσμοαιύλαξ, βέβαια ήθελε σωθήν. Πρός τόν λη 
στήν, δ όποιος, επ ί τού σταυρού πιστεύσας εις Χριστόν, είπε, Μ νή- 
σθητί μου, Κ ύριε, δταν έλθηςεν τη βασιλεία σου, άπεκρίθη δ Ι η 
σούς, Σήμερον μ ετ’ εμού έση εν τω  παραδείσιο. ’Ε κ  πίστεω ς η 
εξ έργιυν έσιόθη ουτος δ άνθρωπος ; Έ κ  πίστεω ς άναμφιβόλως· 
αλλέως ούδεί; σώ ζεται. « Τ ή χ ά ρ ιτ ί  έστε σεσωσμενοι διά τής 
π ίστεω ς- κα ί τοΰτο ούκ έξ υ μ ώ ν  Θεού τό δώ ρον ούκ εξ έργων,» 
λέγει δ Α πόστολος, « ίνα μή τ ις  καυχήσηται.»

Ό  Χ ριστός έζήτει π ίσ τιν  παρ’ δ'λων τών πρός αυτόν ερχόμε
νων, κα ί έλεγε πρός τ 'ύ το ν  καί πρός εκείνον, Ή  π ίσ τ ις  σου σεσω- 
κέ σε ! Δέν έπραττεν έργακραταιά, δπου δέν έβλεπε π ίσ τιν , και ου- 
δένα ποτέ θέλει σώσειν άπιστον. Ί Ι  αληθινή π ίσ τις  δεχετα ι τον 
Ίησοΰν Χριστόν ώς τόν μόνον Σω τήοα , κα ί μας βιάζει ν άγα πώ - 
αεν κα ί νά υπηρετώ μεν αυτόν, προς ένοειςιν της ευγνωμοσύνης 

ήμώ ν διά τήν πρός ήμα ς άγά πην του.

Η ΧΟΡΟΜΑΝ1Α.
Τέλος από Σελ. 31.

Η Χ ορομ  ΑΝΙΑ, ή το ίν  σ τίγμ α  τον θεραπεύειν 
ίδη τινά πνευματικής καί σωματικής ανησυχίας δια 

σφοδράς μεν τακτικής δε κινήσεως, ε’πεκράτησε κατά 
διαφόρους χρονους και τοπους, και υπο οιγ.φορους μάλι
στα μορφάς. Ά λλ’ έκ τών πολυποίκιλων τούτων μορ
τών τής αυτής άκαταμαχήτου όρμής, μάλλον διαβόη
τος είναι ό τ α ρ α ν τ ι σ μ δ ς ,  ασθένεια έπιφερομί- 
νη, ώς νομίζεται, ύπδ τον δήγματος τής τ α ρ α ν τ ο ύ- 

λ α ς ’Ή  Ταραντούλα είναι αράχνη καταγής ερπουσα, ευ
ρισκόμενη εΐς μίαν άπδ τ ά ς  νοτίους Ίταλικας επαρχίας, 
τήν Άπούλιαν, δπου ή νόσος αυτη κατά πρώτον =’φανη. 
Ό  σοφδς Νικόλαος Περόττιος, οστις εγεννηθη το 1-1.>0,
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καί άπέθανε τδ 1480, θεωρείται ώς ό άρχαιότατα συγ- 
γράψας περί τής άϊιολόγον ταύτης νόσου. Μελαγχο
λία καί ήλιθιότης έκυρίευε τους δακνομένους- εΓχον δ’ 
ώς έπιτοπλεΓστον λεπτοτάτην ευαισθησίαν προς τήν 
μουσικήν, ωστε μόλις άκοίοντες τους προσφιλεΓς αυτών 
ήχους άνεπήδων, κράζουτες άπδ τήν χαράν, καί άδια- 
λείπτως έχόρευον, έωσού έπιπτον καταγής άπηυδημένοι 
καί σχεδόν νεκροί. Ε ΐς άλλους ή νόσος δέν διήγειρε 
τα ιλαρα ταύτα αισθήματα, άλλ’ εκλαιον άδιακόπως, 
εν αθλιοτητι καί ανησυχία τον βίον διάγοντες· τινές 
δε λεγεται δτι άπεθνησκον άπδ τδν υπερβολικόν γέλω
τα ή τδν υπέρμετρου κλαυθμόν.

Αλλ ό Ταραντισμδς δεν έγεννήθη τήν δεκάτην 
πόμπτην εκατονταετηρίδα, διότι δ Περόττιος λαλεί πε
ρί αυτού ώς πασίγνωστου άσθενείας. ’Εκτός δέ τού
του, νευρική άρρωστία, ήτις είχε  φθάσειν εΐς τόσον 
υψηλόν βαθμόν άναπτύξεως, πρέπει πρό πολλού νά 
υπήρχε, και άναμφιβόλως έχρειάσθη κατάλληλον προ- 
ποφασκευήν διά τής συνδρομής γενικών αίτιων. Διό
τι, κατα την εύφυεστατην καί όχι άπίθανον θεωρίαν 
τον ιατρού Εκκερου, οιαδήποτε νόσος επιδημική προέρ
χεται απο τινα ιδιαιτέραν κατάίτασιν τής κοινωνίας, 
και αντανακλά, ως εις κατοπτρον, τά ελαττώματα καί 
τάς μωρίας, τάς χρείας καί ταλαιπωρίας τού λαού, 
μ^ταςυ τού οποίου άναφαινεταπ ώς καί τάς ε’πικρατού- 
σας τοτε ε’πιγείους καί άστερείους ε’πιρροάς. Ώ ς δέ 
ή πλημμύρα δεν προέρχεται άπδ στιγμιαΐον αίτιον, άλλ’ 
άπο διαρκεΓς βροχάς, αιτινες πάλιν είναι αποτελέσματα  
ενεργειών πλέον άπομεμ.ακρυσμένων, ώσαύτως καί βα. 
•^ΡΡ^ος άσθ νεια εις ευμεγέθη χΐυραν ε’ξηπλωμένη, 
και̂  αν φαίνεται ως διαμιάς γεννηθεΐσα, ουδέποτε κατ’ 
αλήθειαν /χε ι ούτως, άλλα προπαρεσκευάσθη ύπδ μα- 
κρας σειράς εξεων καί δοξασιών. ’Ακόμη καί εΐς άτο
μα. σπανιως είναι τοσον αιφνίδιο; ή προσβολή τήτ 
άσθενειας, όσον οι άπαίόευτοι φαντάζονται- ή ε’ν τω 
έγκεφαλω αιμορραγία, ητις διά τής άποπληξίας θανα- 
τονει τον άνθρωπον, προέρχεται συνήθως άπδ τήν πρό 
πολλου  ̂γινομόνην πώρωσιν άρτηρίας τινός· καί τού 
πυρετού ο αύτου ή προσβολή δέν συμβαίνει χωρίς προ- 
οιαθεσιν εΐς τδν πάσχοντα, επειδή άπδ μυριάδας έκ- 
τεθειμενας εΐς τά ενεργούν:α αίτια ολίγοι κατά σύγ- 
κρισιν έγγίζονται νπ αύτον.
, ^·ι”ί το“,ζ άρχαιους τά εκ τού δήγματος τών δηλητη

ρίων αραχνών  ̂συμπτώματα ήσαν καλώς εγνωσμένα- 
μεταξύ αυτών άναφέρουσι τδ πελίδνωμα (μελανάδα) όλου 
του σώματος ώς^καί ιού προσώπου, τήν βραδυλογίαν, 
ναυτ.ασιν, εμετόν, άγρυπνίαν, ληθαργίαν, καί λειπο 
θυμιαν· ακόμη δε καί θάνατον (προσθέτουσιν) έπιφέ- 
Ρ'ΐ 5ία,ποτί τβ δ%/*α · Ά λλα μετά τών λοιπών συμ
πτωμάτων δεν μνημονεύουσι τήν πρός τδν χορόν άκα- 
ταμο χητον κλίσιν, ούδέ κάν δτι συνέβαινε‘ποτέ νά 
θεραπευωνται δ ι’ αυτού οί πάσχοντες. Πρώτος άνα- 
φερει τοιούτό^τι ό Γαριόποντος, ιατρός τής Ινδεκάτης 
«κατονταετηρίδος, δστις περιγράφει μανίας είδος, κ α θ ’

ο οι πάσχοντες, αιφν.»,ς προσβαλλομενοι, ε’φέροντο ιός 
μανιακοί, ανεπηοων αγρίως, ρίπτοντες τή"δε κάκείσε 
.ους βραχίονας, και αν κακη τυχη ευρισκον μάχαιραν 
έμπροσθεν αυτών, ε’πλήγονον εαυτούς ή καί άλλους, 
ωστε ήτον άνάγκη μετά προσοχής ν’ άσφαλίζωνται. 
Εφανταζοντο οτι ηκουον φωνας καί διαφόρων ειδών 

ήχους, και αν, οιαρκουσης τής πλάνης ταύτης, συνί- 
βαινεν ωστε ν άκουσωσι τους τόνους άγαπητού όργα
νο υ,̂  ηρχιζον σπασμωδικδν χορόν, ή ίτρεχον μέ τήν 
μεγίστην δραστηριότητα, έωσού παντάπασιν άπηύδων.

Οι πάσχοντες ουτοι εθεωρούντο ¿υς δαιμονισμένοι. *0 
Γαριόποντος δέν άποδίδει μέν εΐς τήν Ταραντούλαν τδ 
νόσημα, άλλά παρατηρεί δτι, άν προήλθεν άπδ τδ δήγ
μα λυσσώοους σκύλου, ή άν ό πάσχων άφρίζη κατά τδ 
στόμα, αποθνήσκει εντός μιας έβδομάδος. Καλεί δέ 
την άρρωστί αν ά ν τ ε ν ε α σ μ ό ν ,  κατά διαφθοράν 
ίσως τής λέξεως ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς .

Τ δ̂  περίεργον τούτο τής μανίας είδος ήτον άναμφι- 
σβητητως προορομος τού 1 αραντισμού, δστις πιθανόν

ή,οχίσε περί τό 1374, ή τήν εποχήν καθ’ ην ό χο- 
ρος τού Αγ. Βιτου πρώτον ε’φάνη ε’ν πλήρει δυνάμει- 
αλλ οι σποροι, ες ων ανεβλαστησε, πρό πολλού ήσαν 
πεφυτευμένοι, καί διακόσια ήδη έτη ε’ςηκολούθουν άνα- 
πτυσσόμενοι. Ή  πομπή τών θρησκευτικών λιτανειών, 
ή συνήθεια τής δημοσίου άπονεκρώσεως, καί δ τούς 
χρονους εκείνους τά δόγματα τής Δυτικής εκκλησίας 
περικαλυπτων μυστικισμος, πολλούς νόας προητοίμα- 
σαν εις υποδοχήν νευρικής άδιαθεσίας. Περιπλέον, 
με τα: υ του 1119 και του 1340 εκκαι δεκάκις ε’μάστισε 
τήν Ιταλίαν ή άνατολική πανώλης. Ή  ευλογία καί 
ή κόκκινα ήσαν ολεθριώτεραι παρ’ ε’φ’ ημερών μας. 
Ιο έρυσίπελας δικαίως ε’νέπνεε πολύ μεγάλη τερον τρό

μον, και η κ-.πρα εξωριζεν άπδ τήν άνθρωπίνην κοινω
νίαν τά άναρίθμητά της θύματα. Κατόπιν ήλθε τδ 
μαύρον ςτανατικον*, ή ακμή τών συμφορών τούτων’ ώς 
δέ άτομα, καταθλιβόμενα ύπδ δυστυχίας καί μερίμνης, 
λαμβανουσι νοσώδη τίνά ευαισθησίαν, ώστε καί μικρά 
αίτια, τους -υγιείς μη άρκουντα νά έπηρεάσωσιν, ε’πι- 
φ.ρουν εις αυτους βαρείας νόσους, παρομοίως καί τού 
Ιταλικού έθνους τόσον υπέρμετρα είχεν αύξηθήν ή φυ

σική ευαισθησία, ωστε το οήγμ.α φαρμ.ακεράς άράχνης, 
η μάλλον ό φόβος τών άποτελεσμάτων, ήρκει νά διε- 
γειρη τον Ιαραντισμον,— ως σπινθήρ σωρόν καυσίμων 
ύλών άνάπτων. Ουτω, κατά τήν φράσιν τού Έκκέρου,
"  αι εριννυες τού Χορού ε’πέσειον τήν μάστιγά των ύπέρ 
κεφαλής τών ταλαιπωρούμενων θνητώ ν” ή δέ μουσική, 
παραδο,ον ειπείν, και διήγειρε τά εκστατικά  ταύτα 
κινήματα εις τους προοιατεθειμενους, καί κατεύναζεν 
αυτα εΐς τον κολοφώνά των ευρισκόμενα—ώς φάρμακου 
διαμιάς καί άντιφάρμακΟν χρησιμ.εύουσα.

ΙΙερι τα τελη τής δεκάτής πέμπτης εκατονταετηρι- 
δος ό Ταραντισμδς είχεν ε’κταθήν έπέκεινα τής Άπου-

’Ίοε ΆίγοΘ. Τ όμ . Δ 1· Σελ. 89.
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λίας. ’Ακόμη καί 3άνατος περιεμένετο άπό τάς πλη- 
γάς τών φαρμακερών άραχνών, η, εις εύμενεστερας πε
ριστάσεις, οί πάσχοντες κατετήκοντο έν ά3ύμω άπαυ- 
δήσει. Ό  αύλός μόνον ή ή κιθάρα παρεϊχεν άνακού- 
φισιν είς τόν ήχον αυτών οί δεδηγμ'νοι ήνοιγον τους 
οφθαλμούς, καί ήρχιζον νά χορεύωσι, κατά πρώτον μεν 
άκολου3ούντες τδ βραδύ κίνημα της μουσικής, έπειτα 
δέ ταχύνοντες μέ την πλέον ε’μπα3η ζωηρότητα, κα 
3όσον'ό σκοπός ε’πί τό γοργότερου μετεβάλλετο. 'Ο 
αγροίκος ε’γίνετο χαρίεις, διότι καί ή φυσική σκαιότης 
παρεχώρει ε’νώπιον του ή3ικού τούτου ερε3ισμού. Πό
λεις και κώμαι αντηχούν άπδ την φλογέραν καί τό 
Τουρκικόν τύμπανον, καί πανταχού έβλεπε τις τ α - 
ρ α ν τ ά τ ο υ ς ,  ήτοι δεδηγμένους ύπό τής Ταραντούλας, 
των οποίων μόνη 3εραπεία ήσαν τά όργανα ταύτα. 
Αλέξανδρος ό άπ- ’Αλεξάνδρου Γδε νεανίσκον εις παρο
ξυσμόν τής άσ3ενείας. “  Πρό3υμος καί χάσκων ήκρο- 
άζετο τόν ήχον τυμπάνου τινός, καί τά χαρίεντα κινή- 
ματά του βα3μηδόν ε’πί μάλλον καί μάλλον ε’σφοδρυνον- 
το, έωσού ό χορός αύτού μετετράπη εις μανιώδη πηδή
ματα, τήν μεγίστην ε’νεργειαν όλης αύτού τής δυνά 
μεως άπαιτοϋντα. ’Εν τω μέσω τών ύπέρ φύσιν σχε
δόν τούτων νοητικών καί σωματικών άγώνων ή μουσι
κή επαυσεν αίφνιοιως, και παραυτα επεσεν ανίσχυρος 
καταγής, όπου εκειτο άναίσ.3ητος καί ήρεμων, έωσού 
τά μαγικά της αποτελέσματα πάλιν ε’ξήγειραν αυτόν 
εις άνανέωσιν των ε’μπα3ων αύτου παραστάσεων.

Τους χρόνους εκείνους ε’δόξα£ον γενικώς οί άν3ρω- 
ποι, ότι, αν καί τό φάρμακον τής Ταραντούλας εξεβάλ- 
λετό διά τής μουσικής καί του χορού, μ’ δλον τούτο, άν 
έμενε τό ε’λάχιστον ίχνος, πάλιν ε’γεννάτο ή άσ3ένεια, 
καί ή παντελής αυτού αποβολή σπανίως ήλπίζετο- 
ώστε οί Ταραντάτοι ε’ζήτουν άνακουφισιν μάλλον πα
ρά 3εραπείαν, καί, ώς οί χορευταί του άγ. Βίτου, 
άνυπομόνως περιεμενον τήν επιστροφήν τής ενιαυσίου
εορτής των. , ν ν

Μεταξύ άλλων ιδιοτροπιών, εΓχον τινες απο τους 
πάσχοντας ορμητικήν κλίσιν προς ιδιαίτερα χρώματα' 
τό κόκκινον, όσον ε’φαίνετο βδελυρόν εις τους χορευτάς 
του άγ. Βίτου, τόσον ΰπερήρεσκεν είς τούς Ί αραντατους· 
άλλοι ε’προτίμων τό μέλαν ή κίτρινου. "Οτε δ’ ό πά- 
σχων έβλεπε τό πο3ούμενον χρώμα, ώρμο.σε προς αυ
τό μ’ έραστού προ3υμίαν, καί κατέτρωγε το χειρομακ- 
τρον, ή ό,τι δήποτε καί άν ητο, με φιλήματα και με
δάκρυα. , , ν

Ό  Καρδινάλιος Καϊετάνος υπήγε ποτε να ΐοη Κα- 
πουκίνόν τινα χορευ'οντα είς έν απο τα ε’ν Ίαραντω 
μοναστήρια. Ό τε  όμως ίδεν ό καλόγηρος το πορφυ- 
ρούν ίαάτιον του Καρδιναλίου, τοσον ήρωτευ3η με το 
πολυτελές χρώμα, ώστε ούδ’ ή τ α ρ α ν τ ε λ λ α* την 
οποίαν ε’χόρευε δεν ήρκει πλέον νά τόν ευχαρίστηση.

’ Τ α ο α ν τ έ λ λ α  ωνομάζοντο οί σκοποί τ η ; μουσικής 
οί εξεπίτηδες διά τού; Ταραντάτους συντεθειμένοι.

Μή λαβών δέ πάραυτα τό πο3ουμενον, επεσεν εις λει- 
πο3υμίαν, εξ ής συνήλ3ε μόνον άφού τόν έδωκεν ο Καρ
δινάλιος τό πορφυρούν αύτού περιτραχήλιον.

Ά λλο σύμπτωμα ήτον ό τής 3αλάσσης υπερβολι
κός πό3ος. Τινές, ύπό άκα3έκτου ορμής φερόμενοι, 
Ιπιπτον είς τά γαλανά κύματα, ένω άλλοι ευχαριστούν
το μέ δεξαμενάς πλήρεις υόατος, και ύπό ε’νυδρων φυ
τών περικυκλωμένας, είς τάς οποίας έλουον τάς κεφαλάς 
καί τούς βραχίονας. Άλλα τό πρώτιστον 3εραπευτι- 
κόν ήτον ή μουσική. Πολλοί δεδη /μ.ενοι ύπο της I α- 
οαντούλαςε’ν ά3λιότητι άπΙ3νησκον, διότι δεν επαινετό 
είς αύτούς ή Ταραντέλλα. Έμπορούμεν δέ νά σημειώ- 
σωμεν ότι καί οί άρχαΓοι, ως μαν3ανομεν παρα του 
Πλινίου καί Κοιλίου Αύρηλιανοΰ, εζητούν οια τής με
λωδίας του αύλού νά κατευνάσωσι τήν άλγηδόνα τής 
νόσου ίσχιάδος και τους παροξυσμούς της μανίας και, 
τό πολύ όμοιότερον του προκειμενου, οια τής μουσικής 
ε’ςήτουν νά προλάβωσι τού δήγματος τής ε’χίδνης τά 
όλέ3ρια αποτελέσματα.

Ιατρός τις, ε’ν Μεσσαπία συγγράψας καταρχάς τής 
ί ε κ ά τ η ς  έβδομης έκατονταετηρίδος, άναφέρει ότι ύπήρ- 
ζον τινές τόν Ταραντισμον νομιζοντες άπλώς μελαγχο 
ίίαν ε’κ τής φαντασίας ε’ξαρτωμένην. Μερικοί ομως 
ιιύτών έπλήρωσαν ακριβά διά τήν απιστίαν των. Ου- 
:ω, ε’πίσκοπός τις άφήσας, πρός αστεϊσμόν, νά τον δαγ- 
ΐάση Ταραντούλα, δεν εύρηκε καμμιαν 3εραπ^ιαν, εως 
)ύ έχόρευσεν ως οι άλλοι Ιαραντατοι. 1 ινες των εκ 
roj xXvipo'j, o í  ότιοιοί ενομιζον το ictipi/cov ctvst í̂ov της 
ιε|Λνότητος το'7 ocOtg-v επαγγέλματος, χαι οι οποίοι τ,-̂ τε- 
tav, ει δυνατόν, άποφύγειν την χρησιν αυτου, ηναγκα- 
ζοντο μετά όχληράν άναβολήν νά προσδράμωσιν είς τόν 
αναπόφευκτου χορον. ύ στερικαι γυναίκες περιπλ^ον 
ήνόνοντο μετά τού πλή.3ους καί συνεχόρευον, χωρίς να 
δηχ3ώσιν ύπό τής Ταραντούλας· και πλάνοι προσέτι 
δέν έλειπον. Παρήκμασε δέ ό Ταραντισμος προοδευ- 
ούσης τής δεκάτης έβδομης έκατονταετηρίδος, καί την 
σήμερον αναφαίνεται είς ολίγα μονον ατομα, και εκ
μακρών διαλειμμάτων. /

’Επί τέλους, δύσκολου εΓναι ν’ άποφασιση τις ε’αν 
πρέπη νά 3εωρώμεν τήν Χορομανίαν απλώς ώς διδα
κτικόν κεφάλαιον είς τήν ίστορ αν τών άν3ρωπίνων αδυ
ναμιών, ώς δεσμόν τινα μεταξύ εκουσίων καί ακουσίων 
πράξεων, η εάν δέν πρέπη μάλλον νά^στοχαζώμε3α 
αυτήν ώς τού πνευματικού καί του ύλικού ενωσιν— άμυ- 
δράν τινα λάμψιν ε’κ τού άγνωστου κόσμου τών ψυχικών 
φαινομένων.

'Ο π ό τα ν— έλεγεν δ μεγας Ί ώ ν σ ω ν - ϊδ ω  κατά  τύ χη ν  ένΑπιόν 
υ,ου νεάνιδας είς τοδά πτειν  ενησχολημενας, με φαίνεται .οτι παρευ 
οίσκοααι είς σγολεϊον αρετής· καί μολονοτι ολιγην εχω  ικανοττ,τα 
νά κρίνω τά  γυναικεία Ιργόχειρα, τα  θεωρω μ  δλον τούτο μ ετ 
άκρας εύναριστησεως, στοχαζόμενος οτι οι αυτών αι νεα ιπροφ υ ^  
λάττοντα ί άπο τάςχειροτερας παγίδας της ψ υ χ ή ς ,οίον,την ο κ ν η 
ρ ί α ν ,  καί τά  παρακολουθοϋντα πάβη, φαντασίας, χ ίμ α ιρα ς , φό
βους, λύπας, καί επιθυμίας.


