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ΝΕΑΝΙΚΗ  ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ
|Έχ τών τοΰ 'ΑλΛ ίνδροο Δούμά, ΐιίοϋ.)

Ή τ ο  Μ άρτιος-ή ’Απρίλιός.τού 1848. Ή -Γ α λ 
λία προ μικρού Ι τ ι  ε ίχε κάμει νέφν πάλιν έπα- 
νάστασίν, ί ξ  ού όλος ό κόσμος ήτο ¿ν.,πλήρει 
αγαλλιάσει, άλλα καί έν πλήρη άχρηματίγ. 
Εγώ κατετασσόμην αν όχι μεταξύ τών. λίαν 

περιχαρών, άλλα  βεβαίως μεταξύ τώ ν  πάσχόν- 
των τήν μεγαλειτέραν έλλειψιν. χρημάτων. Ή  
εμπορική κίνησι; είχε σταματήσει. ΙΙερί δέ καλ
λιτεχνίας καί φιλολογίας ούδέ λόγος εγίνετο. 
‘Εν ένΐ λόγω , μεγάλοι καί μικροί δέν ήμεθα πλού
σιοι. ΐ ιν έ ς  μεγάλοι, ώς 6 Λαμαρτινος, ό Οΰγχώ, 
ή Σάνδη, έλάμβανον ένεργόν μέρος είς τήν πο
λιτικήν· οί μικροί εκαμνον δ,τι ή θάνατο έκαστος· 
εγώ δέ, δστις ή μην έκ τώ ν  μικροτάτων,. ε ίχα  κα
τορθώσει νά πωλήσω είς τινα  εκδότην εν μυθι
στόρημά μου δίτομον, αρκετά κακόν, το όποιον 
όμως-εγώ ένόμιζον ώραΐον εργον. Moi τό. έπλή- 
ρωσε διά γραμματίου 230  φράγκων, εςαργυρωτέου 
μετά εξ μήνας, τό οποίον προεξοφλήσας είς με
σίτης μοί εδωκεν εν τώ ν νέων εκείνων κ ίτρ ινω ν 
διακοσιοφράγκων, τά  οποία ή Τράπεζα  είχεν 
έκδώσει ταύτοχρόνως μέ τ ά . άλλα κυανόχροα 
εκατόφραγκα, "να διευκολύνς τά ς  έμπορικάς συν- 
αλλαγάς καί άντικαταστήση τό  μεταλλικόν, δπερ 
έκρύπτετοδειλώς, ώ ςα ί νεάνιδες τοΰ παλαιούκαι
ρού. Μετά σπαραγμού καρδίας άνελογιζόμην,ίατι. 
θά ήναγκαζόμην νά ù jU /ιζω  τό  διακοσιόφριγκον 
εκείνο γραμματέαν, δ ιότι 2όν διέβλεπαν i-îày τρό
πον, δι’  ού θά κατώρθουν νά αποκτήσω â i άλλο 
δμοιον κατόπιν. "Οθεν ανέβαλλα τή ν .·. μόιραίαν 
αύτήν στιγμήν, καί τήν > άνέβαλλχ τόσον κα
λώς, ώ στε ε ίχ α  καταντήσει νά . μή έχω λεπτόν,\ 
τσ α χ ισ μ έ το  J.cjztôr, πλήν εκείνου τοΰ χαρτονο
μίσματος, τό  όποιον έπεδείκνυα ένιοτετ μετά σ ι- 1 
νος πονηράς αλαζονείας άαβίγων τό  χρηματοφυ- 
λάκιόν μου ενώπιον τώ ν ξένων, οΐτχνπς. ήρχοντο είς- 
Ηαρισίους ίναλάβωσι τήν ήδονήν ν ά ίδ ω σ ι*  έκ του 
σύνεγγυς τή ν  ήμετέραν αθλιότητα. Ε ίχον πενιχρόν 
οίκημα έν τή  όδώ N eu ve-d es -M a th u rin s , οΰτ·.- 
νος αύτή ή θυρωρός επ ιμελείτο  καί τόν εύτρε- 
π ισμ όν  άλλ’ ή π τω χή  γυνή δεν ή δυνατό νά — ά 
προοθάση όλα, καί τούτου ' ένεκα είχα  λάβει εις 
τήν υπηρεσίαν μου καί ένα. σκ ονπ ισν ί(ν , έν επλή-

tomol m'. —  ιόδη

ρωνα < φράγκα τόν μήνα, καί δστις μοί εκα- 
μνε καί άλλα τινά  θελήματα έν τή  πόλει, τά 
ό ι«μα  επλήρωνρ^ χωριστά . Ή θέ?ις του αϋτη ήτο 
ζηλευτή, πρήύ,, δέ προτιμότερα τής. τώ ν λογίων 
κ ζ ί ΓτΙοιη;ώφ κατά ,τήγ έποχήν εκείνην. Ά π ό  
οικονομίαν είχα  παυσει νά αναθέτω είς αύ-ρόν 
τήν έκτέλεσ'-ν παραγγελιών μου έν τή  πόλει, ε-κ- 
τελών άύτάς έγώ  ό ίδιος· άλλά. όταν έτελείωσεν 
ο'.μήν, ό Πέτρος, — τούτο, ήτο τό όνομα _του 
ύπηρήτου μου -—  ήλθε καί μοί έζη τησε τά  ί τ π α  
φράγκα τρύ. μισθού του- 'ϊπ ^ φ ν γ ή  δέν έμενε 

ί καμμία, τό περίφημον χαρτονόμισμά άπρεπε νά 
μι*έ<ιι«ή{), ‘Οποίος χωρισμός! Έ ξήγαγον αυτό 
έκ τού χαρτοφυλακίου μου, καί τό έδωσα εις 
τόν Πέτρον λ έ γω ν  ο πήγαινε, άλλαςέΙ ^ο καί 
φέρε μου όπίσω τό υπόλοιπον· άλλα Μ α& α  δέν 
έχω  εδώ, νά σου δώσω » .  ‘Ο άνθρωπος, έρριψε 
βλέμμα θαυμασμού έπί τού γραμματίου, τό εδί- 
πλωσε μ ετά  προ®Αχής, τό; έθεσεν εις τό  θυλά- 
κιόν του καί άπήλθε. .__ ·

Ή μ ίσε ια  ώρα, μία ώρα, δύο ώρ*1 παρέρχον
τα ι, .καί ο Πέτρος δέν φαίνεται' βέβαιον είνε δ τι 
δύσκολον ήτο τό τε  ν’  άλλάξη τ ις  χαρτονόμισμα, 
οιά χρυσών, νομισμάτων οί κατα,στηματάρχαι, 
παρ’ ώ ν ήθελέ τις ζη τήσει τοιαύτην. ευκολίαν, 
έπροτίμων¿νά. φυλάττωσι τό μεταλλικόν αυτών, 
δταν είχον τοιούτον. Τ ινές δέ καί είς τούς. όφεί- 
λοντας είς αυτούς καί.·, ερχομένους, νά .τ^ ίς πλη- 
ρώσωσι,,τά όφειλόμενα ήρνοϋνίοί νά ,-άλλάξωσι τά 
χαρτονομίσματα, ίέάν. έπρόκειτο νά πληρώ θώΐσι 
μικρόν- τ ι  πόσο*,- άναβάλλοντες * ί ΐ  άλλοτε -ήν, 
πληρωμήν;-'ίνα μή άν*γκ «σ9ώσι ,,νά όώσωσι τ ό  
μεταλλικόν τω ν ; . Τοιουτοτρόπως ήόύνατό ,τις νά 
ζήση μακρόν χρόνον επί π ισ τώσει έχων έν χ ·.- 
λιόφραγκον ;·χαρτονόμισμα, ρπερ; διεπίστου μεν 
τό φερέγγυον τού κατόχου του, ά/.λ' ουρείς εδε- 
χ ετο  νά τό άνταλλάξη Α ;  ι& ίάων νομισμάτων. 
Βλέπων τήν βραδύτητα τοΰ Πέτρου, υπέθεσα κατ’ 
¿ρχάς.ΛΤ. :όέν θά ήδυνήθη νά, τό χαρ
τονόμισμα είς τά  πλησίον καταστήματα, καί δτι 
θά μετέοη είς ιάργυραμοιοόν τ ινα · δτι 'δέν θά 
συνήνεσε νά π/.ηρώση είς αυτόν τή ν ύπερβολικήν 
διαφοράν ήν οί αργυραμοιβοί άπήτονν τό τε , καί 
δ τι θά όιηυθύνθη εις τήν Τράπεζαν πρός αλλαγήν 
τοΰ χαρτονομίσματος. “;Λς είπω δ ί, πρός έπαι
νόν μου, δτι πάσα άλλη .ύποθεσις περί τής βρα-
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δύτητος τού Πέτρου διήλθε τού πνεύματός μου, 
οχ ’, όμως καί υποψία περί τής τιμ ιότητος αυτού, 
διότι πάντοτε μ ' «|άνη πολύ τίμ ιος άνθρωπος. 
’ Ε ντούτοις ή ώρα παρήρχετο, ή νύξ ¿πλησίαζε 
καί αυτός δεν επαινετό. Τότε ήρχισα να α ιτιώ 
μαι εμαυτόν ώς δειχθέντα υπέρ τό δέον εύπιστου 
πρός άνθρωπον, τόν όποιον επ ί τέλους δέν ¿γνώ
ριζα  κατά βάθος. Τό βλέμμα, δπερ ό Πέτρος 
ε ίχε 4/ψει επί τού χαρτονομίσματός μου, το άνα- 
παρίστων τώρα ώς βλέμμα πλήρες πλεονεξίας· 
εάν εις τοιούτους δυστυχείς καιρούς τό  οιακοσιό- 
•ρραγκον εκείνο γραμμάτιου άπετέλει δλην εμού 
τήν περιουσίαν, πόσην αξίαν δεν θα είχε δια 
τόν π τω χόν εκείνον υπηρέτην ! Υ π έρ  τάς τρεις 
ώρας είχόν παρέλθει, τόσος δε χρόνος δέν άπη- 
τε ιτο  "ναύ π άγη  τις εις τήν Τράπεζαν καί έπα- 
νέλθη. "Οθεν κάτέδην εις τήν θυρωρόν "να λάβω 
τινάς πληροφορίας- τή ν ήρώτησα έάν ήξευρε πού 

εύρΐσκετο ό Πέτρος.
‘ —  Μήπως τόν χρειάζεσθε, Κύριε; μοί άπήν- 

τησεν ή θυρωρός ήτις μ ’ ¿περιποιείτο πάντοτε 
διότι τή  ¿προμήθευα ενίοτε εισιτήριον θεάτρου.

.—  Μ άλιστα.
  Ά λ λ α  πρό ολίγου ήτον εις τό δωμάτιόν

σας· τόν είδα πού έκατέβη από εκεί.
  Καί σού είπε τίπ ο τε ;
—  Μοΰ είπε χα .Ιηρέρα .
—  'Ό πως συνειθίζει πάντοτε ;

—  "Οπως πάντοτε.
—  Μήπως υπηρετεί καί άλλου: άπό τούς κα

τοίκους τού ’ σπητιοϋ έδώ;
—  Δύο άλλους ακόμη.
—  Καί ποτέ δέν ήκούσθη να παρεπονέθη 

κανείς ¿ναντίον του;
—  Ποτέ· είνε τίμ ιος άνθρωπος. . . .
—  Μήπως ’ξεύρεις αν π ίνη ; . . .
—  "Α  ! δέν ήμπορώ να είπώ πώς άπό καιρού 

εις καιρόν δέν πίνει ενα ποτήρι κρασί !
—  Ήξεύρεις πού κατοικεί;
—  "Ο χ ι· άλλα εις τή ν άκραν τής οδού Γρε- 

3θύλ μένει ένας κρασοπώλης, ό όποιος είμπορεί 
νά σάς είπή πού κάθεται, θ έλ ετε  να ’ πάγω να 
τόν ζη τήσω  εγώ , κύριε ; Ά λ λ α  εις αυτό τό διά
στημα πρέπει να μένετε σείς εις τόν τόπον μου 

να φυλάττετε τήν θύραν.
—  Μή φροντίζεις, πηγαίνω έγώ  ό ίδιος.
Ό ν τω ς  δέ διηυθύνθην πρός τόν οίνοπώλην.
—  Γνωρ ίζετε  έδώ ένα κάποιον Πέτρον υπη

ρέτην ; . .
—  Μ άλιστα, άλλ’ αυτήν τήν ώραν λείπει.
—  'Γόν είδετε σήμερα ;
—  Μ άλιστα, κύριε, ήλθε καί μού ¿ζήτησε να 

τού αλλάξω έν χαρτονόμισμα διακοσίων φράγκων.
—  Καί τού τό αλλάξατε :
 . Μάλιστα.
—  Κατά ποίαν ώραν;
—  θ ά  ήτον έως τέσσαρες.

—  Καί δέν ’ξεύρετε πού ¿πήγε κατόπιν;

—  ' ° ρ [  . . .  . , , .Ητο επτα η ωρα, και εις τας τεσσαρας ακρι
βώς τώ  είχα  δώσει τό  γραμμάτιόν μου, τό όποιον 
είχεν έλθει νά άλλάξη αμέσως.

Τ ί ε ίχε γε ίνε ι άπό τήν ώραν ¿κείνην ;
—  Εΐμπορείτε να μού εΐπήτε πού κατοικεί; 

είπον εις τόν οίνοπώλην.
—  Εις τή ν δίοδον Τίβολι, αριθμός I I .  
Διευθύνθην εις τό  ύποδειχθέν μέρος. Ή  οικία

¿κείνη ήτο σκοτεινή, ρυπαρά καί υγρά. Ευθύς εις 
τή ν είσοδον, καί όπισθεν τής κλίμακος, ΰπήρχεν 
αύλή σ τ .νή όσον πυθμήν φρέατος, πρός ήν έβλε- 
πέ τ ις  διά μικρας επί τού τοίχου οπής, καί έν ή 
¿φαίνετο κινούμενον ανθρώπινόν τ ι  ον, μή οια - 
κρινόμενον αν ήτο άνήρ ή γυνή.

Έ ν  τούτοις τό έμψυχον ¿κείνο ον έβλεπε κα
θαρά έν τή  σκοτίφ εκείνη, ώς τ ις  γλαυξ ή ά - 

σπάλαξ.
—  Έ δώ  κατοικεί ενας νέος Πέτρος ; ήρώτησα.
—  Εις τό εκταν πάτωμα, πρός τά  δεξιά, εις 

τό βάθος.
—  Είνε τώρα επ άνω ;

— Ό χ ι .
—  Καί ή γυναίκά του ;
—  Ούτ’ εκείνη.
—  Δέν είνε λοιπόν κανείς ;
—  Κανείς.
—  Τότε τ ί  μού είπατε οτι κατοικεί εις τό εκτον 

π ά τω μ α ;
—  Μ’ έρωτάτε αν κατοική toó), κ’ έγώ  σάς 

λέγω  πού κατοικεί.
Τό έαψυχον καί ομιλούν ¿κείνο ον έξηκολού- 

θει νά μένη εις τή ν οπην.
—  Γνωρ ίζετε  βέβαια δ τι είνε έξω ;
—  Ά οθύ  σάς λ έγω  δτι τό παιδί του πού ¿γύ

ρισε τώρα άπό τό  σχολεΐον δέν τόν ηύρεν επά
νω ! Εις τό  ¿πωροπωλείον έδώ κοντά εύρίσκεται 
τό παιδί αύτό, καί περιμένει τόν πατέρα του

I ή τήν μητέρα του νά έπιστρέψουν.
—  Καί ή μητέρα του τ ί  κάμνει;
—  Δέν ήξεύρω· ξενοδουλεύει σέ κάποιο σπήτι.
—  Καί δέν ’ξεύρεις σέ ποιά ’ σ π ή τ ι ;
— · Έ ρω τή σα τε  τόν όπωροπώλην.
Ό  διάλογος αύτός θά διήρκεσεν υπέρ τά  πέντε

λεπ τά , δ ιότι τό πλάσμα εκείνο ήτο κωφόν, καί 
δέν ενόει καλώς· δθεν ήναγκαζόμην νά επανα
λαμβάνω τούς λόγους μου. Ούτε δέ άπεκρίνετο 
αμέσως άπησχολημένον εις ζή τη σ ιν  δέν ειξεύρω 
τίνος πράγματος. Ήδύνατο βέβαια νά άνάψη εν 
κηρίον, δπερ θά διηυκόλυνε τάς έρεύνας του, εις 
έμέ δέ θά έπέτρεπε. νά διακρίνω τό  γένος του, 
τό όποιον δέν κατώρθουν νά εννοήσω εκ των 
γρυλλισμών ούς ¿ξέπεμπεν άντί φωνής, άλλά το 
μυστηριώδες ον φαίνεται δ τι ευχαριστείτο εις το 
σκότος εκείνο τό τόσον βαθύ καί πυκνόν, ωστε 
επί π έντε δλα λεπτά, καθ’ S έμεινα εκεί, οί όφθαλ-
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μοί μου δέν ήδυνήθησαν νά είσδύσωσιν εις αύτό 
ουδέ νά διακρίνωσι τό παραμικρόν.

Άφήσας τήν οικίαν αυτήν, είσήλθον εις τού 
οπωροπωλ,ου. Ουτος εοείπνει μετά τής γυναικός 
του εις τό βάθος τού μαγαζείου, άθλια δέ τ ις  καί 
καπνίζουσα λυχνία, άνευ ύελίνου σωλήνος, έφώ- 
τ ιζε ν  αυτούς. Τό μικρόν παιόίον τού Πέτρου 
έμενεν εις τό  μαγαζείον, καθήμενον επί σάκκου 
τινός γεωμήλων καί κρατούν εις χείρας εν μήλον, 
οπερ περιέτρο.γε. Τό άνεγνώρισα αμέσως· εν 
ταυτώ  οέ η οπωρόπω/.ις, ακούσασα βήματα, ήγέρ- 
θη τής θέσεώς της.

—  Μήν πειράζεσαι, κυρά, είπον πρός αυ τή ν 
έμβήκα νά ¿ρωτήσω αύτό τά παιδί « ν  γνω ρ ίζη  
που είνε ό πατέρας του.

—  Ό  πατέρας του θά ’πήγε βέβαια νά κόμη 
κανένα θέλημα, μοί άπεκρίθη ή γυνή εκείνη· 
άλλά συνειθίζει νά έπιστρέφη ¿νωρίτερα, καθώς 
καί ή μητέρα του. "Οταν αργούν, ό μικρός τούς 
περιμένει έδώ, άμα γυρίση άπό τό σχολεΐον.

—  Πού έργά ζετα ι ή μητέρα του ;
—  ’Σ  τήν Βατινιόλλην, όδός Νολλέ, εις ενα 

ραπτάδικο, άλλά δεν 'ξεύρω τ ί  αριθμόν έχει. 
Μήπως χρειάζεσθε τόν Πέτρον διά καμμίαν πα
ραγγελίαν ;

—  Μ άλιστα.
—  Είπέτε μου τό όνομά σας καί τήν κατοι

κίαν σας, καί όταν έπιστρεψη σάς τόν στέλνω .
—  Δέν είνε ανάγκη· έπιστρέφω εγώ  εις ολίγον.
ΙΙλησιάσας δέ πρός τήν γυναίκα, τή  είπον χα -

μηλοφώνως :
—  Ό  Πέτρος αύτός είνε άνθρωπος πού εϊμπο- 

ρεί νά τού έμπιστευθή κανείς χρήματα ;
—  Λ ύτός; εινε ό πλέον τίμ ιος άνθρωπος τού 

κόσμου. Σάς βεβαιόνω δτι δέν είνε ικανός νά έγ- 
γίσα λεπτόν ούτε αυτού τού 'Ρότσχιλό.

—  Ευχαριστώ, κυρά.
—  Καληννύκτα, κύριε.
« Ό  Πέτρος ήτο ό τιμ ιώτερος άνθρωπο; τού 

κόσμου, καί δέν θά ή γγ ιζε  λεπτόν ούτε αύτού τού 
Ί ’ ό τσχ ιλδ  » .  Τήν αύτήν πεποίθησιν είχα  καί εγώ 
εις τάς τέσσαρας παρά τέταρτον καί μέχρι των 
πέντε, παραδεχόμενος δ τι πιθανόν νά εύρέθη εις 
τήν ανάγκην νά μεταβή άπό καταστήματος εις 
κατάστημα μέχρι τής Τραπεζης, ίνα άλλάςη τό 
χαρτονόμισμα μου· άλλά ήδη δτε ¿γνώριζα δτι 
τήν τετάρτην είχε λάβει τά χρήματα τού γραμ
ματίου χωρίς νά έπιστρέψη ούτε εις τήν κατοι
κίαν μου ούτε εις τήν ιόικήν του, ή πεποίθησίς μου 
ειχε σαλευθή έντελ,ώς, καί ήκουα ενδόμυχόν τινα 
και χλευαστικήν φωνήν λ.έγουσάν μ ο ι: «Π ά ει τό 
χαρτονόμισμά σου, ¿ -έ τα ξε  πλέον. »  "Οντως δέ ή 
βραδύτης τού ΙΙέτοου δεν ήδύνατο νά άποδοθή εις 
α/.λο τ ι  ή εις κλοπήν ! Ά λλ .’  ίσως καί εις άποόο- 
πτόν τ ι  συμβάν. Ή  ιδέα αυτή τού συμβάντος 
οιήλθεν αίφνης τού πνεύματός μου ώς ά—όκρισις : 
εις τή ν  χλευαστικήν εκείνην φωνήν, ή δε φαντα- ι

σία μου ώς μυθιστοριογράφου καί μέλλοντος δρα
ματικού συγγραφέως ήρχισε π/.άττο^σα διαφό
ρους περιπετείας έπί τής νέας ταύτης ΰποθέσεως. 
Άνελογίσθην δ τι ό Πέτρος^ήτο πάντοτε ακριβής, 
φιλ,όπονος, ειλικρινής, δ τι είχε χρηματίσει στρα
τιώ τη ς καί ε ίχεν  άριστα πιστοποιητικά διαγωγής, 
OTt ε ίχε γυναίκα εις ¿ργαστήριον, καί τέκνον πάν
τοτε καθαρίως ένδ.εδυμένον, τό  όποιον ελάτρευεν, 
δ τ ι δίς ή τρ ις μοί είχεν έπιδείξει ύπερηφάνως 
μικρούς εκ λευκοσιδήρου σταυρούς, τούς όποιους 
είχον δώσει εις τόν υίόν του ώς εύσημα διά τή ν  
καλήν του διαγωγήν εις τό σχολεΐον. Τούτα συλ- 
λογιζόμενος δέν ήδυνάμην νά παραδεχθώ ό τι ο 
άνθρωπος εκείνος είχεν αΐφνιδίως μεταβληθή εις 
χυδαΐον καί μωρόν κ λέπ τη ν διότι τ ί  ήδύνατο 
νά κατορθώστ,κλεπτών διακόσια φράγκα Α π ρόο 
πτόν τιτψ ι συνέβη, οέν ύπήρχεν αμφιβολία. "Ισως 
αμαξά τις τόν άνέτρεψε καθ’ οδόν. τόν κατεπά- 
τησεν, ίσως θνήσκοντα μετέφερον αυτόν εις φαρ
μακείου, έν ω  χρόνω ή σύζυγός του έπανήρχετο 
αμέριμνος έκ τού εργαστηρίου της, ό δέ μικρός 
υίός του έτρωγε τό μήλ.όν του. Ά λ λ ’ όχ ι· π ιθα- 
νώτερον νά άπήντησε καθ’ όδόν φίλους, νά έπήγε 
μ ε τ ’ αύτών νά π ίωσιν e ra  π ο ζή ρ ι,  έπειτα  έν 
άλ,λο, καί τό πράγμα νά έτελείωσεν εις ευωχίαν, 
άνευ προμελέτης· τοιουτοτρόπως νά ήλαττώθη 
επαισθητώς τό ποσόν δπερ μοί ώφειλε, καί τώρα 
νά τρέχ η δεξιά καί αριστερά: ζη τώ ν  ε ίτε  οφειλό- 
μενα αύτώ είτε δάνεια, "να συμπλήρωσή τά δα- 
πανηθέντα έκ τω ν ίδικών μου. ’Ίσω ς δε καί τόσον 
ήλάττωσε τό  ποσόν δΓ άλλην τινά  α ιτίαν, ώστε 
δέν ¿τόλ.μα νά μοί φέρη όπίσω δ ,τι τφ  ύπελεί- 
πετο· καί τώρα θά έλθη νά μοί είπη δ τ ι έχασε 
τό χαρτονόμισμα καί δ τι προσφέρεται νά μέ 
ύπηρετή μέχρις εξοφλήσεως τω ν  εκατόν ένενήκον- 
τα  τριών φράγκων μου! Ά λ λ ’ ίσως καί έχασε πράγ
ματι τό γραμμάτιου· ίσως τού τό  έκλεψαν καί 
τώρα περιήρχετο τάς οδούς άναζητών αύτό, «ρ υ 
τώ ν τούς διαβάτας, ή άναφερόμενος εις τόν ύπχ- 
στυνόμον ίνα μοί απόδειξη τήν άθφότητά του. 
Ό  ουρανός ήτο συννεφώδης, χί οδοί πλήρεις υγρα
σίας, λεπτή δέ ψυχρά βροχή ήρχισε νά π ίπ τη , 
καί ό καιρός ήτο κατάλληλο; νά έμπνευση θλι- 
βεράς ιδέας. Καί νυν, μεγαλ.οποιών τή ν τιμ ιότη τα  
τού ανθρώπου ¿κείνου, έφανταζόμην δ τι, μή δυ- 
νάμενος νά μοί άποδώση τά  χρήματά του. έλάμ- 
βανε τήν άπόφασιν νά ριφθή εις τόν ποταμόν, 
καί ¿β/.επον τό άθλιον πτοιμά του παρασυρόμενου 
ύπό τού ρυπαρού ρεύματος καί προσκρούον εις 
τά  στηρίγματα  τής γεφύρας. Τέλος ήσθανόμην 
τόσην αισχύνην διά τάς πρώτας μου ύπονοίας, 
ώ σ τε  προσεπάθουν ν’ άποδιώξω αυτάς άντικαθι · 
σ τώ ν οι’ άλλων δλως ευνοϊκών πρός εκείνον, τόν 

| όποιον ίσως ¿ν τέλει θά μετέβαινον νά καταγγεί
λω  εις τάς αρχάς, εάν δεν ευρισκον αύτόν επι- 
στρέφων εις τήν κατοικίαν μου. ’ Οποίον κόσμον 
αισθημάτων δύναται νά διέλθη εις ολίγος σ τ ιγ -
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μάς τό  πνέΰμα του άνίρώπου βλέτίον παραβλα- 
πτΑχενον τό έλάχισ τον αυτού συμφέρον! Ζωή, 
θάνατο?, τιμή έξηρτώντο άπό εν τεμάχιον '/αρ
τίου, τό οποίον, παρά την δεινότητα τω ν καιρών, 
θά έμοίραζον βεβαίως μετά τού ανθρώπου έκείνου, 
εάν μοί έκαμνε γνωστήν την δύσχολόν του θέσιν 
αντί νά μοί υπεξαίρεση παν δ,τι είχον.

Ή μ ίσ ε ια  μόλις ώρα μοί ήρκεσεν "να μεταβώ 
εκ τής οδού Γρεφούλ ε ί; τή ν  δίοδον Τίβολι καί νά 
ίπανέλθω κατόπιν εις τή ν κατοικίαν μου.

—  Δεν ηύρα τόν Πέτρον, είπον εις τήν θυρω- 
οόν. Μήπως έπέστρεώε ;
' - Ό χ ι .

"Ημην εΐκοσιτριών ετών, καί άπέθνησκον τής 
πείνης.'  Άπεφάσισα  λοιπόν νά υπάγω νά δει
πνήσω εις τοΰ πατρός μου. Ε ίχε παρέλθει ή  όγ- 
οόη ώρα, άλλ ’ ήξευρον ότι ό πατήρ μου έφιλοξένει 
πάντοτε τόσον κόσμον, μάλιστα  κατά τήν επο
χήν εκείνην τής αργίας, ώ στε τά  δεϊπνά του 
παρετείνοντο επί πολύ, κα1. ήλπ ιζα  νά τούς ευρω 
άκόυη εις τή ν  τράπεζαν. Πράγματι οέ μόλις 
είχον παρακαθήσει. Διηγήθην ε ί; αυτού; τά δια- 
τρέξαντα.

—  Πώς, κατεργάρη, μοί είπεν ό πατήρ μου, 
ήτουν εκατομμυριούχος, είχες διακόσια φράγκα, 
καί δεν έλεγες εις κανένα τ ίπ ο τε ; Έ άν σού τά  
έπήρεν ό Πέτρος, καλά έκαμε, διά νά σε τιμω - 
ρήση. Έ γ ώ ,  έάν είχα διακόσια φράγκα, δεν θά 
ϊκαμνα πλέον τίποτε.

_ _  ’ Εάν είχες διακόσια φράγκα, άπεκρίθην, 
θά σού τά έπαιρναν πολύ ταχύτερου παρ’ δσον 
επήραν τά  ϊδικά μου.

—  Καί πιθανόν θά ήσουν έσύ, ό όποιος θά μού 
τά  έπαιρνες.

—  'Ο χ ι, εις εμένα θά μού τά  έδιδες, πριν ή 
σού τά  πάρη άλλος κανείς.
■ ’ Ούτως έξηκολούθησεν ή Ομιλία περιστρεφομέ- 
νη περί τή ν ύπόθεσιν τού πρώην γραμματίου μου· 
τδ  δέ 'έπ ’  αυτής συμπέρασμα δλων τω ν  παρακα- 
θημένων ■ ίιπήρξεν όμόφοινον· δέν έπίστευον έκεΐνοι 
πολύ εις τήν τιμ ιότη τα  τω ν  άνθρώπων : α —  Σέ 
έκλεψαν, παιδί μου » ,  μοί είπον πάντες έν χοριρ, 
καί μέ συνεβούλευον νά κάμω καταγγελίαν, έστω  
καί άπλώς χάριν τής δικαιοσύνης. Εί; τούτο δ- 
εκλυθα καί εγό> έν τέλει, πλήρης οργής ών δτι ή 
εμπιστοσύνη μου ένεπαϊχθη κατά τοιούτον τρό
πον, καί δ τι τό προϊόν τής έργασίας μου, δπερ 
μοί έξησφάλιζεν ένός μηνός ϋπαρξιν, μοί ήρπάγη 
τόσον άσυνειδήτως. Το μυθιστόρημα οι’ δ έλα- 
βον τά  διακόσια έκεΐνα φράγκα δεν τ,-το καλόν, 
άλλ ’ οπωσδήποτε εγώ είχα  κοπιάσει διά νά τό 
κάμω, καί έως δτου είμπορέσω νά κατασκευάσω 
κανέν άλλο επίσης κακόν, έπρεπε νά ζήσω.

—  Μη κάμης καταγγελίαν, μοί είπεν ό πατήρ 
μου, φιλοσόφων ώ ; άνθρωπος οστις πολλάκις έλη'·

στεύθη καί τόσον έσυνήθισεν εις τούτο, όίστε 
έθεώρει δλως φυσικόν καί ούτως είπεΐν αναγκαίου 
τό  νά κλέπτεται. Μή κάμης καταγγελίαν. Κίς τί 
είμπορεί νά σε ώφελήση ; Έ ά ν  ό άνθρωπος εκεί
νος σού έκλεψε τά  διακόσια φράγκα, θά τό έκαμε 
βέβαια διότι είχεν ανάγκην τώ ν  χρημάτων, καί δέν 
ήδυνήθη νά άντισταθή εις τον πειρασμόν. Έ χ ε ι  
γυναίκα, έχει παιδί· τ ί  θά κερδήσης λοιπόν με 
τό νά τόν βάλης εις τήν φυλακήν ; Έ σύ μεν δέν 
θά πάρης όπίσω τά  χρήματά σου, ένφ ές άλλου 
τό όνειδος τού άνθρώπου θά πέση έπάνω εις τήν 
γυναίκα καί τό  τέκνου του, καί θά μείνουν άνευ 
προστασίας. "Αφησε τον ήσυχου. Προς άποζημίω- 
σίν σου έρχου νά γευ μ α τίζη ; συχνότερου έδώ· 
έπειτα  καλλίτερα νά είνέ τ ις  μέ τούς κλεμμέ
νους παρά με τούς κλε’πτας, καί καλλίτερα μέ 
τούς συγχωρούντας παρά μέ τούς καταδικάζοντας.

Ούτως έξηκολούθει ή ομιλία, δτε έλθών ό υπη
ρέτης μοί είπεν δτι εις τό  μαγειρείου άνθρωπό; 
τ ι ;  έ ζή τε ι νά μοί όμιλτ’ ση.

  Πώς ονομάζεται ό άνθρο»πος αυτό;;

—  Πέτρο;.
Εις τήν λέξιν ταύτην οί παρακαθήμενοι άντηλ 

λάξαμεν βλέμματα εκπλήξεως. Έ γ ώ  έσηκώθην 
λ έ γ ω ν  α θά έρχεται βέβαια νά μού είπή δ τ ι έχα
σε τό γραμμάτιου » .

—  Μείνε αυτού, μοί είπεν ό πατήρ μου, καί 
ας είπούν εις τόν Πέτρον νά έ/θη εδώ.

Ό  Πέτρο; είσήλθεν δλων δέ τά βλέμματα 
έκολλήθησαν έπάνω του. Ε ίχε τήν κεφαλήν α
σκεπή, διά δέ τού μανδηλίου του άπέμασσε 
τά ; [ίεούσα; άπό τού προσώπου του χονδρά; σ τα 
γόνας ίδρώτος. Μάς έχαιρέτησε στρα τιω τικώς φέ- 
ρων τή ν δεξιάν χεΐρα  εις τό άνω μέρος τού με
τώπου.

—  Λοιπόν, Πέτρε, είπον πρός αυτόν, τ ί  εγει- 
νες; . . . τ ί  σού συνέβη;

—  ’Ά !  είνε ιστορία μεγάλη, κύριε Δουμά. 
Φ αντασθήτε δ τι τέλος πάντων είχα  κατορθώσει 
μέ πολύν κόπον νά αλλάξω εκείνο τό  χαρτονό
μισμα. Γ ια τί κανείς δέν θέλει νά τά  πάρη σή
μερα τά  χαρτιά. "Ωστε τελευταίου γιά  νά τό 
κατορθώσω άπεφάσισα νά ’πάγω  εως εις τόν 
κρασοπώλην εκεί πού σταθμεύω· ό κρχσοπωλης 
έχει πάντοτε λιανά, γ ια τ ί  ό κόσμος πάντοτε πί
νει, δέν είνε αλήθεια; καί ’ς τή ν  αναπαραδιά 
άκόμη. Ό  κρασοπώλης λοιπόν μού άλλαξε τό χαρ
τ ί ,  καί ετοιμαζόμουν νά σάς φέρω ¿π ίσω  τά  εκα
τόν έννενήντα τρία φράγκα σας, δ ταν μέ πλησιά- 
ζη  ένας κύριος καί μού λέγε ι· «  Πέτρε. ερχό
μουν νά σέ ζητήσω- έχω  ανάγκην νά μού κάμης 
μιά δουλειά » .  a —  Μετά χαράς, κύριε, σέ μιά 
σ τιγμ ή · μόνον νά ’πάγω  κάτι τ ι  πού κρατώ είς 
τό σπήτι ένός κυρίου » .  —  «  Ό χ ι ,  θέλω αμέσως, 
γ ια τ ί βιάζομαι πολύ » . —  η Είνε μακρυά τό μέ
ρος πού θά μέ στείλετε ; »  —  a Είς τό βουλεβάρ
το Μονπαρνάς » .  —  « Ά  ! ό χ ι· είνε πολύ μα-
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κρυά, καί θά άνησυχήση πολύ ό κύριο; πού μέ 
περιμένει νά τού ’πάγω  α π ά ν τ η σ ή » .—  α Σ τε ί
λε την μέ τό  παιδί τού κρασοπώλου » .  —  «Δ έ ν  
γ ίνετα ι, πρέπει νά ’ πάγω ό ίδιο; » .  —  «  Σού 
δίδω τρ ία  φράγκα οΓ  αυτήν τήν δουλειάν».

«  Τρία φράγκα! Ά ρ χ ισ α  νά τό  συλλργίζωμαι. 
Τρία φράγκα γ ιά  ένα θέλημα, δέν ήτο μικρό 
πράγμα. "Επειτα γ ιά  νά τελειώσω  ταχύτερου 
είμπορούσα νά έμβω ς τό  λεωφορείου πού πη
γαίνει εις τό  Μονπαρνάς καί νά γυρίσω μέ τό 
ίδιο, ή καλλίτερα τα  το  β ά λ ω  ’<· τά  π όδ ια  δσον 
είμπορούσα. Γρία φράγκα ήταν αύτά, καί δέν τά 
’βρίσκει κανείς κάθε ’μέρα ’ ;  τόν καιρό πού ζού- 
με. “ Επειτα έσκέφθηκα δ τι σείς εργάζεσθε έω ; 
είς τάς 6 καί τάς 7 τό βράδυ, καί όταν κανείς 
εργάζετα ι δέν ’ξεύρει τ ί  ώρα είνε. Είπα μέ τό 
νού μου δτι θά έγύριζα πρίν έβγήτε έξω, καί 
έτσ ι θά ¿κέρδιζα τρία  φράγκα περισσότερα. Δ έ
χομαι λοιπόν, καί 'πάγω  μαζύ μέ τόν κύριον 
εκείνον. Έλησμόνησα νά σάς είπώ πώς ήτον 
έμπορο; αρχαίων έπίπλων, άνθρωπο; πού έχει 
κάτι πράγματα περίφημα. ’ Α λλά  σήμερα δέν 
αγοράζονται πολύ. Αυτός λοιπόν μέ πηγαίνει εί; 
τό μαγα ζί του, μού δείχνει εκεί ένα θεόρατο 
έπιπλο καί μού λέγε ι· «Ν ά ,  αύτό τό πράγμα 
πρέπει νά τό ύπάγης ε ί ;  το  βουλεβάρτο Μονπαρ- 
νάς, εις ένα ’σπ ή τι, αριθμό; 1 2 ο » .  "Αμα έγώ  
είδα τ ί  ήτο, ακόμα φεύγω. Πού ’μπορούσα νά 
έμβω είς τό λεωφορείου μ* εκείνο τό  έπ ιπ λο ; 
'Ο έμπορος τρέχει κατοπίσω μου.

—  Μά τέτο ιο  ταξείδ ι δέν θά κατορθώσω 
νά τό  κάμω σέ μιά ‘μέρα, τού λέγω · καί ή άλλη 
μου δουλειά τ ί  γ ίν ε τα ι; —  « Ά ν  πά ; άπό τήν 
πλατείαν τής Όμονοίας, φθάνεις γρήγορα » ,  
μού λέγει. Καί τωόντι έ τσ ι είνε. Άδιάφορον 
όμως, έγώ  άρνοΰμαι π ά λ ιν : «  Είμποοώ νά τό 
’πάγω τό επίπλου αύριον, ή καί δταν τελειώσω  
αύτή μου τή  δουλειά » .  « —  Ό χ ι  είνε άνάγκη 
τώρα, γ ια τ ί  τ ’  άγόρασεν ένας πελάτης πού φεύγει 
απόψε, μέ τήν συμφωνίαν νά τού τό  στείλω  
εντός μιάς ώρας είς τό ‘σπήτι του. 0 ά  τό πλη- 
ρώση αμέσως, καί τό  έπώλησα είς πολύ καλήν 
τιμήν » .  « —  ’ Αδύνατον ϊ>· « —  Σού δίδω τέσσα- 
ρα φράγκα ». —  Τέσσαρα φράγκα! Ά ,  μά τέλος 
πάντων τό άπεφάσισα ! Δέν ήθελα νά είμαι 
α ίτια  νά χάση  τόσψ καλήν ωφέλειαν εκείνος ό 
έμπορος, ό όποιο; πολύ συχνά μού δίδει ερ
γασίαν.

—  Εμπρός λοιπόν, γρήγορα, τού λέγω · μού 
χρειά ζετα ι ένα αμαξάκι.

—  Μάς δανείζει τό ΐδικόν του ό ξυλέμπορος 
άντιχρύ. Πήγαινε ζή τησε το καί είπέ του νά έλθη 
νά μάς βοηθήση νά βάλωμε έπάνω τό  έπιπλο.

Νά μήν τά  πολυλογώ παίρνω ~ό δρόμο μέ 
τό  έπιπλο.

'Ώ ; τόσο ό έμπορος έμπήκε σέ μιά άμαξα καί 
τρέχει είς τό  βουλεβάρτο Μονπαρνάς, διά νά κρα-

τήση με τήν ομιλίαν τόν πελάτην, μήν τύχη  
καί τόύ ξεφύγη. Ό  υπηρέτης τού καταστήματος 
είνε παιδί δεκαπέντε —  οεκαέξ χρόνων, ώστε 
μικρά βοήθεια είμπορούσε νά μού οώση. "Επειτα 
ό δρόμο; ήτο γεμάτος λάσπη καί έγλυστρόυσα, 
καί ήτο ζέσ τη  καί ¿διψούσα· καί κοντά 'ς ολά 
αύτά απαντώ καί τήν εθνοφυλακή πού έκαμνε 
γυμνάσια καί έφραττε τόν δρόμο.. 'Αναγκάσθηκα 
λοιπόν νά κάμω μεγάλο γ|ωο· ετρεχα, καί όλο 
εσάς ¿συλλογιζόμουν. « ___ Γί θά λέγη  ό άνθρω
πος ; »  έλεγα μέ τό νού μου· *θά νομίχη πώς 
έπήρα τά  χρήματά του καί έφυγα. »  Καί μ ’ όλη 
μου τή  δύναμι έσπρωχνα τ '  αμαξάκι. Τέλος 
π ά ν τω ν  φθάνω· καί ήτον καιρός, γ ια τ ί  είς τό 
σπήτι οί άλλοι ε ίχαν αρχίσει ν’  άνυπομονούν. 
’Αλλά ήθελα νά τούς έβλεπα ’ς τή  θέσι μου! Καί 
δέν φθάνει τόσο, μόνον έπρεπε καί ν ’ αναιβάσω- 
μεν έπάνω τό έπιπλον, νά τό τοποθετήσωμεν, να 
σηκώσωμεν άπό τήν θέσιν τω ν  όλα τά  άλλα έπι ■ 
πλα τού εργαστηρίου, διότι εκείνος πού τό ήγό- 
ρασεν είνε καλλιτέχνης· μόνον καλλίτέχνά ι είμ- 
πορούν νά έχουν τετοιαις ίόέαις, ενφ τά χρήματα 
είνε τόσον σπάνια. Τέλος πάντων κατώρθωσα νά 
γυρίσω, χωρίς ούτε τήν αναπνοή μόυ νά  πάοω, 
μαζύ μέ τ ’ αμαξάκι μου- εκείνο τό  άφήκα κάτω, 
γ ια τ ί δέν έλαβα καν καιρόν νά τό 'πάγω  'ς τόν 
ξυλέμπορον, τόσον ¿βιαζόμουν νά έλθω είς έσά;. 
Φθάνω είς τό σπ ή τι, ε ίχετε  έβγή έξω. Μού λέγουν 

| δτι μέ ε ίχ ετε  ζη τή σ ιι. Καί βέβαια ήτον νά με 
ζη τή σετε , γιριτί δέν είμπορούσατε νά είξεύρετε 
τ ί  έτρεχε. Καί πού νά είξεύρατε καί τή σ τενοχ ώ 
ρια τή ν ίδική μου! ’Αλλά έλα πάλιν πού ητον 
τέσσαρα φράγκα/!... καί ν α τά  κερδίση κανείς ’ςέ 
μιά ώρα,, γ ια τ ί τόσο έπίστευα δ .ι  θά χρειασθώ

£·/ψ γ ιά  νά κερδίση επτά φράγκα είνε ανάγκη 
νά σκουπίζη ενα όλόχληρο μήνα ! Δέν ε ίχετε 
ειπεϊ πού ¿πηγαίνετε· άλλ' έγώ  ¿νόησα ό τ ι θά 
ήρχεσθε είς τόν πατέρα σας, όπου κάποτε μέ ε- 
σ τέλνετε  μέ γράμματά σας, καί τρ έχω  προς τά 
έρώ μ α ζί πάντοτε μέ τ ’  αμαξάκι μου. Δόξα σοι 
ό 0εός, δέν έγελάσθηκα. Καί τώρα, όρίστε τά  ε
κατόν ενενήντα τρία φράγκα σ α ;, πού ¿κουδούνι
ζα ν  τόσω  δυνατά είς τή ν τσέπη μου, ώστε ¿φο
βούμουν μή μέ σκοτώση κανείς καί μου τάπάρη. 
Τ ί νομ ίζετε, νά τό  ήξευρε κανείς πως έχω  τόσα 
χρήματα έπάνω μου! Καί μ', όλα ταύτα ό. έμπο
ρο; επώλησε 500 φράγκα τό έπιπλόν του, πεν
τακόσια φράγκα, άκούτ' εκ εί! άπίστευτον μού 
φαίνεται. Καί τώρα μέ τήν άδειά σας, 'πάγω  νά 
πάρω τ ’ άμαςάκι πού άφήκα κάτω, καί έπείτα 
’ς τό  σπήτι μου νά φάγω ψωμ.ί· είμπορώ νά είπώ 
πώς δέν τό έκλεψα.

'Ü  λέξις αύτή ίχ .Ιβψ α , ή τις τώρα έρρίφθη 
τόσον φαιδρώς, ολίγον δέ πρότερον ε ίχε τόσον έ- 
πιμόνως κυριεύσει τό πνεύμα μου, αντήχησε δΓ 
εμέ ώς πικρό; έλεγχος.

Ό λ ο ι έμένομεν σιωπηλοί, αίσχυνόμενοι ένοο-
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μονον εγκλημι 
σταθή εις τήν επιθυμίαν τού ' να φέρη τέτσαρα 
φράγκα περισσότερα εις τή ν οιχόγένειάν “ Ou. Μο- 
νος μεταξύ πάντων ό πατήρ μου εφαίνετο κατευ- 
χαριστημένος και D-αρός ώς άνθρωποί μηδέθα 
ποτέ καταδικάζω·/.

—  "Ενα ποτήρι, ΙΙέτρε, είπεν.
—  Δεν σας χαλώ  τήν καρδιά, κύριε Λουριά. 

Εις υγείαν τού Πόρθσο !  Εκείνος ήτον άνθρωπος, 
αλήθεια, πού είμπορούσε 'ςέ μιά σ τιγμ ή  να ipépr, 
το επιπλον είς το Μονπαρνάς μ α ζί μέ τό μάρμα
ρο άκόμη.

Καί γαυριών ό τι διά τής άπαντ/’ σβώς του ά- 
πέδειςεν ό τι καί ή φιλολογία δεν ήτο ξένη εις 
αυτόν, έκένωσε τό  προσενεχθέν αύτφ ποτήριον 
οίνου, έσπόγγισε τό στόμα μέ τό άνάστροίρον τής 
χειρός, έχαιρέτησεν εύγενώς και εξήλθεν.

’Από τής ημέρας εκείνης μοί συνέβη ενίοτε να 
απαντήσω τό κακόν, πολλάκις να τό προΐδω, , 
ά λλ ' ουδέποτε πλέον συνέλαβα υπόνοιαν κακήν 
περί ανθρώπου.

•Κ.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣy - . _ _ . !

Ο Ι Ν Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Δ Η  ΠΟΤΑ
Γ '.— ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙ TOV ΖΩΙΚΟΙ'

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ TQN ΟΙΝΟΠΝΕΥ
ΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

‘Εσφαλμένα: ιίέα( τ«ν  αραιότερων περ'ι των ΰηιρ^νων 
ιδιοτήτων των οινοπνευμάτων. — Εξωτερική χρήσις αυτών 
και θάνατος έκ τούτου τοϋ βασιλέως τής Ναβάρρα; Καρό
λου. — “Ιδια! έβνικα'ι σκιυασίαι μεβυοτικων πνευματωδών 
ποτών παρά τοΓ; διαφόροις λαοΓς. — Ενέργεια φυσιολογι
κή του οινοπνεύματος «π’ι τοϋ στομάχου και τών πεπτικών 
οργάνων. — Φαινόμενα εν τώ όργανισμώ έκ μέτριας πό- 
σεως οινοπνεύματος* — Φαινόμενα μέθης. — Ό  μέθυσος εγ
καταλείπει τό λογικόν αύτου εις τόν πυθμένα τής φιάλης. 
— Ανέκδοτα τινά μεθύσων. — Έξήγησις λεπτομερεστέρα 
τής ενδότερας επ’ι τοϋ οργανισμού βνεργείας τών οινοπνευ
μάτων. — Χρησιμότης τών οινοπνευματωδών ποτών ίν τξ
διαίτη.

Ή  πρώτη άναχάλυψις καί εξαγωγή του οινο
πνεύματος έκ τοϋ οίνου έξέπληξε τό  πνεύμα τών 
πεπαιδευμένων τής εποχής εκείνης, καί, ώς 
συμβαίνει συνήθως εις πάσαν άνακάλυΔιν, ευθύς 
παρ’ άςΐαν υπερύψωσαν τάς αγαθός ιδιότητας τού 
νέου άνακαλυφθέντος θησαυρού !

Ιδού δέ ό ιατρός A rn a t ild  «le  V illen eu ve  
εκ Μομπελλιε τής Γαλλία ; τι έγραψε τότε περί 
του οινοπνεύματος έν τώ  συγγράμματί του « T r a i 
té su r la  c o n s e rv a t io n  d e  la  je u n e s s e » :
«  Τ ίς θέλει πιστεύσει, ό τι εκ του οίνου ήδυνή- 
θησαν νά έξαγάγωσιν ΰγρόν, δπερ οϋτε τό  χρώ
μα, ούτε τή ν «ύσ ιν , οϋτε τή ν ενέργειαν τοϋ 
οίνου εχει : Τό νθοφ  τούτο το ν  ο !rot· τινές άπο-

καλοϋσιν 'ϋ9ωρ τή ς  ζω ής  (c a ll d e  v ie ),  τούθ’ δπερ 
είνε τό καταλληλότεροι όνομα, καθ’ δσον όντοις 
παρατείνει τή ν  ζω ή ν τώ ν  χρωμένων αύτψ. "Μδη 
άρχονται νά γνω ρ ίζω σ ι τάς άρετσς τού υγρού 
αύτού* παρατείνει τή ν  υγείαν, διαλύει τού; πε
ριττούς ίν  τώ  σώματι καί βλαβερούς χυμούς, 
ζωογονεί τήν καρδίαν καί διατηρεί τήν νεότητα. 
Μόνον του δέ ή καί μ ε τ ’  άλλων Φαρμάκων ένού- 
μενον θεραπεύει τούς κωλικούς, τόν ϋδρωπα, τήν 
παράλυσιν, τόν τεταρταίο·/ πυρετόν, τή ν  Αί- 

θίασιν . . . »
Ευθύς λοιπόν έξ αύτής τής άνακαλύψεως αύτού 

εις τό  οινόπνευμα άπεδόθησαν πλείστα ι οσαι ύγιει- 
ναί καί ίαματικαί ύπερφυσικαί δυνάμεις, καί τα 
χέω ς έποιήσαντο χρήσιν αύτού εύρείαν καί πο- 
λυποίκιλον, ού μόνον έσωτεριχώς, άλλά καί έξω- 
τερικώς, δ ιότι έπίστευσαν, οτι έπίτριβόμενον επί 
τού δέρματος αποδίδει υπερφυείς δυνάμει; εις 
τό σώμα. Εις τούτο δέ οφείλεται καί ό θάνατος 
τού βασιλεω ; τής Ναβάροας Καρόλου, τού έπο- 
νομασθέντος Κάκού, τώ  1387. Ουτος δηλαδή 
συνείθιζε, κατά τόν τότε έπικρατοϋντα συρμόν, 
νά περιτυλίσσηται διά σινδόνης βέβρεγμένης έν 
οίνοπνεύματι καί περιρραπτομένης περί τό σώμα 
αυτού. Η μέραν τινά ό £>άπτων τή ν σινδόνην θε 
ράπων λησμόνησα; το  ψαλλίδιον, οπως αποκόψη, 
μετά τό τέρμα τής εργασίας του, τό υπεοβάλλον 
νήμα, καί άγνοών τήν άναφλεξιμότητα τλύ οινο
πνεύματος ήθέλησε ν’  άντικαταστήση τήν ψαλ- 
λίδα ο ι’ άνημμένου κηρίου, δπως διά τής ιρλο- 
γός τάμη τό νήμα. Ά ν τ ί  δμως τού νήματος τού
του εταμε τό νήμα τής ζωής τού βασιλέως χνα- 
-άλεχθέντος έν άκαοεί τού οινοπνεύματος.

Τό λυπηρόν τούτο γεγονός έκτοτε έδειξε καί 
τήν άναφλεξιμότητα τού οινοπνεύματος.

Ευθύς έκ τής πρώτης έμφανίσεως επί τής γης 
τό ν πρώτων ανθρώπων ήρξαντο ούτοι τό ν  ό ια  
τή ν  ζω ή ν  άένναον αγώ να , χαί ευθύς έπεζή τη - 
σαν νά ευρωσιν ουσίας, α ΐτινες νά ύποστηρίζωσι 
καί ζωογονώσι τόν έχ τού καμάτου καταβαλ- 
λόμενον οργανισμόν αύτών, καί άφ’ ετέρου νά 
διερεθίζωσι τό  νευρικόν σύστημα καί οιεγείρω- 
σ ι τό πνεύμα αύτών καί τήν φαντασίαν.

ΙΙάν είδος λοιπόν διεγερτικών τροφών καί πρό 
πάντων ποτών έτέθη εις χρήσιν ύπό τώ ν εκαστα- 
χού λαών. Δεν υπάρχει λαός, δυνάμεθα νά ε ί- 
πωμεν δστις νά μή έχη καί τ ι  διεγερτικόν καί 
μεθυστικόν ¿!/πχόν π ο τό ν , δπερ συνήθως συν·.- 
στησιν εθνικήν π .Ιη γήν . καθ' δσον ώς έπί τό 
πλείστον τά ποτά ταύτα /.αμβά'/ονται εις υπέρ
μετρο·/ ποσόν, δτε πλέον δέν διεγείρουσι τό σώ- 
μα καί το πνεύμα ή διά νά σβέσωσι καί φο- 
νεύσωσιν αΰτά μ ετ ’ ολίγον.

Οίΐτω οί 'Ρώ τσο ι καί Τάρταροι έχουσι τό ΙίΟΐι- 
11118 αυτών τό  σκευαζόμενο·/ έξ άποστάξεως του
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όξυνθέντος ίππείου γάλακτος· οί Πολωνοί τό 
m elt έκ ζυμουμένου μέλιτος· οί Ά γ γ λ ο ι  ιδίως 
το ό γ γ .Ιιχ ά ν  ρ α χ ίο ν  ή τό άρχευθώόες ο ινόπνευ 
μ α , (g in  ή g e n iè v r e ),  oÜTtvoç έμνήσθημεν άνω- 
τέρω· οί Γάλλοι καί ιδίως οί Νορμανδοί είδος 
ραχίον ισχυρόν  εξαγομένου έκ τής ζυμώσεως καί 
άποστάξεως τώ ν μήλων καί τώ ν  γεωμήλων. Έ ν  
Έ λλάδι, ως καί έν πάση τή  'Ανατολή γίνετα ι εΰ- 
ρεία χρήσις τής χοινής ¡ιαχής, καί πρό πάντων 
τής γνω στής πάσι μ α σ τ ίχ α ς ■ Οί ’ Ινδοί έχουσι τό 
δημοφιλές αυτοίς πνευματώδες ποτόν ch ica  τό 
άπολαμβανόμενον διά πνευματώδους ζυμώσεως 
τών γεωμήλων μετά νεραντζιών καί μ ετά  τεμα
χ ίων άρτου εκ ταπιοκάς ·  μανιώτου έσκευασμένο/· 
ετι οέ οί 'Ινδοί έχουσι καί τό  μεθυστικόν ποτόν 
rack  εξαγόμενον δι’ οινοπνευματώδους ζυμώσεως 
καί άποστάξεως όρύζης, σακχάρου καί κοκκοφοίνι- 
κος. Οί Σίναι τό  s ioü -h e ii-tsou  προερχόμενον έκ 
τής πνευματώδους ζυμώσεως καί άποστάξεως τού 
αραβοσίτου, κλπ. πάντες περίπου οί άγριοι λαοί 
παρασκευάζουσ: πλήθος πολυάριθμον πνευματω
δών μεθυστικών ποτών διά τής ζυμώσεως δια
φόρων συνδυαζομένων πολυτρόπως γλυκέων καί 
ύπαξείνων καρπών, ριζών άμυλούχων καί σακχα- 
ρωδών καί φυτών αρωματικών διαφόρων φυόμενων 
έν έκάστη χώρφ.

* *

Πάντα περίπου τά  οινοπνευματώδη ποτά, τά 
προερχόμενα έκ ζυμώσεως διαφόρων σακχαρού- 
χων καί αμυλωδών ουσιών, καί τά  πνευματώδη 
σιρόπια καί ελιξίρια ένέχουσι κατ' άλλοτε άλλην 
ποσότητα ο ινόπνευμα , εις δπερ κατ’ εξοχήν οφεί
λετα ι ή ένέργεια αύτών έπί τού οργανισμού η μ ώ ν  
ή ενέργεια οέ αυτή τροποποιείται ελάχ ισ τα  μό
νον ύπό τώ ν συνυπαρχουσών έν έκάστψ πνευμα- 
•τώδεε ποτώ  άλλων ούσιών καί ιδία άρωματικών 
καί αιθέριων έλ,αίων. Ώ ς  έκ τούτου οέ θέλομεν 
περιγράψει τή ν ένέργειαν τού οινοπνεύματος 
ήραιωμένου διά ποσότητός τίνος ύδατος, ού τύ
πος είνε ή κοινή ραχή  καί τό χον ιάχ . Ό  οίνος 
έχει τήν αύτήν ένέργειαν, πλήν έν αύτφ τό πο
σό·/ τοϋ οινοπνεύματος είνε μικρότερο·/.

Τό ύ όρομ ιγες  ο ινόπνευμ α  λοιπόν, λαμβανό- 
μενον ύπο οίανδήποτε σκευασίαν, εις μικρόν πο
σό·/ κατά πρώτον ενεργεί τοπικώς έπί τοϋ σ το 
μάχου καί διερεθίζει ήπ ίω ; τά  το ιχώματα  αύτού 
προκαλούν έπ' αυτά έλαφράν συμφόρησιν αίμα
τος, έξ ου δραστηριωτέρα καί άφθονωτέρα γίνε
ται ή έκκρισις τοΰ γαστρικού ύγρού, διά τής ένερ- 
γείας τού όποιου κατά μέγα  μέρος τελ ε ίτα ι ή 
πέψις τών τροφών· διά τούτο λοιπόν ολίγον πο
σόν οΐνοττνεύματος λαμβανόμενον αμέσως πρό  
τον ψ α γεΐν  ή ε π ’ α ν τω  προάγει τή ν  λειτουργίαν 
τού στομάχου καί διευκολύνει έπί ποσόν τή ν 
ττέψιν τών έν αύτώ τροφών. Ε ϊτα  δέ τό οινόπνευ
μα έχει τήν ιδιότητα τού διαλύειν τάς έν τφ  
στομάχω  καί τοϊς έντέροις ούσίας, αΐτινες ούτως I

ί  άκόπωςκαί ταχέω ς άπορροφώνται έκ τώ ν  πεπτικών 
οργάνων καί άναλαμβάνονται εις τή ν  κυκλοφορίαν.

Τό οινόπνευμα δμως δέν μένει έπί μακρόν 
χρόνον έν τοίς πεπτικοί; όργάνοις, άλλά τά χ ισ τα  
άπορροφάται εις τήν κυκλοφορίαν, κατά τό  πλεί
στον άμέσως έξ αυτού τού στομάχου διά τών 
φλεβιδίων αύτού, όλίγιστον δέ μεταβαίνει έκ τού 
στομάχου εις τά  έντερα καί έκείθεν άπορροφά- 
τα ι διά τώ ν φλεβιδίων επίσης.

* »

Άπορροφώμενον τό  οινόπνευμα έκ τώ ν πεπ τι
κών οργάνων διέρχεται κατά πρώτον έκ τού ήπα- 
τος καί έκείθεν διαχΰνεται εις τήν κυκλοφορίαν 
άπασαν έπιφέρον τά  γνω στά  τοϊς πάσι σχεδόν 
διεγερτικά καί μεθυστικά φαινόμενα αύτού.

Καί έν πρώτοις τό  οινόπνευμα εντείνει τήν 
ενέργειαν τής καρδίας καί επιταχύνει μικρόν τήν 
κυκλοφορίαν τού αίματος, έξ ού ή ελαφρά εις τό 
πρόσωπον συμφόρησις αίματος καί ή έρυθρότης 
αΰτού, ή ζωηρότης καί έρυθρότης καί σ τιλπ νό - 
της τώ ν  οφθαλμών καί ή ζωογόνησις καί έξαψις 
τής φυσιογνωμίας. Ά λ λ ά  πρό πάντων τό οινό
πνευμα ενεργεί έπί τού εγκεφάλου καί λοιπού 
νευρικού συστήματος, έντεΐνον τάς τε  διανοητικός 
καί σωματικός δυνάμεις, έξ ού κουφότη; καί γ ε 
νική εύεξία τού σώματος, έντασις καί άνύψωσις 
τώ ν μυϊκών δυνάμεων, όξύτης καί μ ε ίζω ν  άντι- 
ληπτικότης πάντων τώ ν  αισθητηρίων οργάνων 
τό  πνεύμα δέ καί ή φαντασία καθίστανται ζω η 
ρότερα, φαιδρά, διαυγέστερα, ώ στε α ί ίδέαι επέρ
χοντα ι ρκδίως ζωηραί καί χαρμόσυνοι· λύεται 
δέ τό τε  ή γλώ σσα  καί ανοίγετα ι τό  στόμα, 
όπόθεν τό ύπερεκχειλίζον πνεύμα ρέει λάβρο·/ καί 
ακατάσχετο·/.

Ά λ λ ά  ταύτα πάντα άπό μέτριου μόνον ποσού 
ποιούσι τά οινοπνευματώδη ποτά · καθ’ δσον όμως 
βαθμηδόν τό λαμβανόμενον ποσόν αύξάνει, άπαν
τα  τά  φαινόμενα ταύτα έντείνονται κατ' ολίγον, 
μ έχρι; ού έκπέσωσιν εις τό αντίθετον όλως απο
τέλεσμα . Καί δή ή μεν ενέργεια καί ίαχύς τής 
καρδίας έξασθενεϊ καί ή κίνησις τής κυκλοφορίας 
επιβραδύνεται· τό δέ πνεύμα καί ή φαντασία 
επισκοτίζονται· αί ίδέαι συγχύζοντα ι, ή δέ γλώσ
σα μετά μεγάλης δυσκολίας καί ύποτραυλίζουσα 
άφϊησι φλυαρίας συνισταμένας έκ λέξεων καί 
φράσεων άνευ τινός ειρμού, άνευ τ ινό ; συναρμο- 
γής, δπερ διερμηνεύει σαφώς τόν συγκεχυμένο·/ 
σάλον τόν συνταράσσοντα τό  πριν γαλήνιον καί 
διαυγές πνεύμα. Ά π α ν  τότε τό μυϊκόν σύστημα *  
έξασθενεϊ, ή βάδισις καθίσταται δύσκολος, σφα
λερά καί τρέμουσα· ό δέ άνθρωπος ουοό/.ως τότε 
διαφέρει τού μωρού παιδιού, μάλιστα υπολείπεται 
ετι καί αύτού, ώς στερούμενος, κατά Β ο ικ Ί ιΛΙ'- 
dat, τής αθώας καί επαγωγού χάριτος τής παι
δικής ηλικίας !
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Ταύτα δε-πάντα.. συν^στώσ; yfa συνήθη -βπθμόν 
yqi μέθης. Ιίλήν αύξανομένου ε ίτα  .—«vij.,λαμβανοΓ 
μένόυ ποτού οινοπνεύματος, t i  φαινόμενα τής 
j J ¡ K  i- i-y / y j-.i·. βαρύτερα καί σοβαρώτερχ^ ,'Ο
ΰεθυάος τότε ϊουνατέρ έντελως va Υαίαται επί

- « f f »  % - - Ή · 0"¿‘L V W  i.'-V -n  ' ̂ ·  *  ■* f. «k . i  f  ( Λ ' * Λ  · ,  ,
τώ ν ποοων α υ τό ν  απολλυβί Βαθμηδόν' tac te3 »  Ϊ .  - (Χ χ Έ φ τ ν , ς ο τ  ώτυβ  r  '. X y>rr 
σωματικα; καί πασχς τα ; πνευματικά; ουνχμεις

γενική καταλαμοανεί to σώμα 
μεθύοντος, δπερ χατάχ ϊΛα ι, ώ ;  οργανισμό; ζώ ν 

_μέν ε τι, άλλ' ούδεμίαημ,υ·)μίδημ,ιν. τής μπ^ρξεώς 
you έχων. la y  έω ; δέ επέρχεται τό.τό, ύπνος. βα
θύς. αγωνιώδης, ρεγχώδης,.. καί βαθμηδόν ληθαρ- 
γΐκψς καί κωματώδη;, ,όητι; ή μεταβαίνει, εις τήν 
°άνατον, ν, μ ετά  π^ράτ^σεν, άλλοτε άλλην οια- 
,^ύε-αν, καί ό πρ’ιχ ^ ε^ σ ^ έ ξε γ β ζρ ε τα ι,  μ ετά  ΐβά-
,-ρους τής κεφαλής. χβι ενίοτε κεφαλαλγίας εντό
νου, μετά χαλαρώσεως άφ,'. ένόςΓτών,δι'αν.οητ'φιών 
η*ί· έςαντλήσεω; άφ'. ,ε^ρομ τώ ν ,φωμμτικών Su
va μεων, άνβπιτ,ήόειος ών πρός'.τε πνευματικήν μ, 
σωματικήν- εργασίαν," μετά άνρρεςίας, ναυτία; 
καί αηδίας προς π.κσαν φροφήν,, καί, τέλος . μετά 
διαφόρων, μ ω λώ π ω ν κφί στρεβλώσεων ,κομ. τραυ
μάτων, ατινα ¿κληροδότησε-; , αύρφ V.TpcpHpl^ty* 
σα ασυνείδητο; καί κτηνώδη; -κητάστχσί; του . pic 
ετι, ηρόσθε; καί όσα; κατά. τρ διεγερτικόν; τής.μ§- 
Οης α,τάδιον ό μέθυσο; διέφραξε ^μ^πραγί,α ; 

• iW  εγκλήματα εν καροςνσμ^(" -δ * ί* ; ; μα,νί *c καί 
, .^ ρ σ η ^ ρ ρ ν  παραφροσύνη; ών. Jej( χ. .

—.  a .: . Ο : C : Γ * ι ) V C . ' · ·  - V.' . V ν  „  Σ .

Λ ίν είνε λοιπόν υπερβολικόν τό ρητόν,' ότι 
V  ό μέθυσος iy x u ir i 'ih i i th  τ ΐ ϊ .tr if ix o r  tivro ij f ( i :
. 'ν  πυθμένα τή ς  γ ιά .Ιή ς . υ

Ό  B ou ch ard a t διηγείτα ι, δτι εν τή'νεότ-ητι 
άύτόύ εγνώρισεν ίάτρόν'- (δυάίυχωξ'!},7 οσ τί; επι- 
νεν άφθόνως εις τΟ'.οΰτΟν βαθμόν, ώ σ τε  πολλάκι; 
έπιπτε καί έκοΐμάτο έπί τ δ ν  οοών η' τώ ν  λάκκων, 
όπότε οί βχλ'άντίότόμ'όι Ιπώφελούμενοί ϊλάφριΛδν 
τά θυλάκια αυτοό'Ίν. τοΰ έκ 'τώ ν  οένόπνέυματώδών 
ποτών δπσλεΊφίέντος' αργυρίου. Ό  ιά το& ^ 'δντί νά 
σύνέτιιίθή έκ τούτου, ήγόρασε σάύλδν νσ/μονά, 
δστις παρήχολνλΟ/ι' πάντοτε τον κύριόν τό*/καί 
•■πεμάκρυνεν έ·/ άάόρ'ω 'ύπάίθρίωύ '  Wv6%x;?30 
κ\λρίόύ Του τόύ ;1 άαχόμάΟηριένους λίωπο^ύτάς. Τ ί;  
λοιπόν τώ ν  δύο α'ότών ηΤο ό μάλλον' Χσγιχδς;. . .

Ο ./  η’ττο ν  όμως καί ίν  τη άκμη αυτής η μέ
θη ενίοτε δεν αναιρεί εντελώς τό λογικόν- άνα- 

φ  ιρέρονται μάλιστα  γεγονότα, /Γα0’ ' 5, καί εν ισχυ
ρά μέθα, τδ  πνεύμα εν ολη τή κτηνώδει τού

»  r ' i .  ν
σωαατος καταστασει x-εδειςεν ετι ιτ/νή τινχ 

* · ■*- *'»■►·' *cx >·.σ τιγμ ια ίας υπάρξω ως

Ο,ΰτινν άναρέρεται, δρι ό στρατηγός ιΐιί, V i l -  
la rs , δσ τις  άλλως ην ε ί; τών ( « α γ έ ρ ω ν  γάλ- 
λων στρατιωτικών, ήγάπα καθ’ ΰπερ-ολήν τόν 
οίνον, πρό; δν συνήθως παρεδίδετο ψυχή τε  καί

σώ μ α τι. Κ α τά  τόν, πήλεμον ρού 1 7 3 4  εσ τάλη  

¿ ις Ι τ α λ ία ν ,  δ π ω ; τ&Οή έμ ί. κεφαλής tt(ü σ τρ α 

τού . Ηρί,ν δμως διήλΟϊ διά .Σαρδηνίας,...δπω; 
χ α ιρ ετή σ η ιτο ν  β α σ ιλ έα , προς δν παρουσιάσόη ντρ,ό 

τρ ιαύτην τού /οιγου ,¿πήρειαν,. ν σ τ *  κατ.έπεσε 

κ^τμ. γη ς  μόλις πρό τού βασιλ^ω ς παρουσια- 

σΟ ιί;· ε ν το ύ το ις  ε ίχ ε  τή ν , ε το ιμ ό τη τα , νά είπη  : 

.«  β $ φ . · ί & ν ^ v a ^ r á t c t i  χ ρ ρ  ,.νμ- 

ίώ » -  ιή ς . - 'Λ 'μ ε .ζ έ ρ ίκ  .Μ ^ γ ν . Ι ΐ ΐ ό τ η τ ικ  J  » Ν 

| οτ ίΑ λ \ 0. · f ιν< έVÍJαρ ισίο ι; αστυνομ ικό ; τ ι ;  νυ- 
κτοφύλάς παρ.ετήρησεν εν βαΟεία νυκτί τ ινά  παρα- 

-κ,ρλομΟούντα έπ ιμ ό νω ;, όπ ισθεν άλλον άνθρωπον, 

'.όκλαδών δέ,α,ϋτδ,ν ώ ;  κακοποιόν τ ινα  καί λ ω π ο 

δύ τη ν ,; π λ η σ ιά ζε ι,  συλλαμβάνει αυτ^ν καί έν ovó- 

μ ά τ ι  τού,νόμου ζ η τ ε ί  ΐ ξή γ η ρ ιγ  τή ς  δ ια γω γή ς  του. 

Ουτο,ς,δέ, δ σ τις  ήη^,ϋπό τό  κ ρ ά το ; -ςού ρίνΛ^,άπαν- 

_τφ v x i f  ε το ίμ ω « · «  Κύριε, ό πρό έμού^ παρετ,ή- 

s íP iíp o iS F 'if^ f  υ ίνόφλυξ· τό ν  παρακολουθώ λοιπόν 
,άναμένωνΧ δρτω^ ρταν π εση  κα τά  -.ής, κατακλι- 

¡ ; ^ Αέπ [,Λύτού  ! »  . - ; -  -  νΝ , -
- αναφέρει ,  ό τ ι ό Φ ί-  

¡ /ηιππο;, μ ε τά  τή ν  εν, Χ α ιρω νεία  λαμ πράν αύ,ηο,υ 

κατά, τώ ν  ’ ΔΟηχαίων νίκην, άν καί ήν έν β,μρείφ 

κμ τασ τάσει μέθης χα:- παρ.ελήρει. έν τούτ,οις εσχ εν  
αρκούντως καθαρόν τό πνεύμα, οπ ω ; έπιβάν.η εις 

τού ; π ρό ; αύτόν παρουσιασθέντας εμθύς, μ ε τά  τή ν 

ή ττα ν  πρέσβεις τώ ν  Α θ η ν α ίω ν  όρους συνθήκης 

ελλόγους καη ίκμ νώ ς-σνμ φ έροντας  αϋτω.

ψ λ ε ΐσ τμ  ,pc Χλλμ παρόμοια άνέκδοτα μεθύσων 

ε τ ι  ίσ,τρρρύντάι ^ τ ά , . ^ τ μ κ ^ ο ν  * α ί ή ττο ν  - ε -

^ Ρ Τ 1- ν* *
-;aeo v- vyo;: 'τχχ οεπο Τΐε Α\»ινο'Hiovirv troT-cnosr 

ΙΙαράκοΛουθησ,ωμεν νυγ τη ν  ενδότεραν πως 
επ ί τού .οργανισμού φυσιολογικήν Ενέργειαν του 

οιυοπνεύματο;, οπωρ, ,μορφώσωμεν ακριβή ιοεαν 
καί έχ τίμ ή σ ω μ εν  ίπ ισ τηυου ικω ς τή ν  έν τψ  σώ- 

μ * τ ι  ήμών χ ρ η σ ιμ ό τη τα  τώ ν  οινοπνευματωδών

.9 fíS Ík/l<fítc*io  ύοτ ν·Λ7  ο,.
’^πορροφώμενον-ένρτ^'ήυκλοφορίφι τό  οινόπνευ- 

^μα0 μ»ηρόνχ μόνο^Ν. π ξσρν ,έκεή καί^ται εί; 
_άνθρακργ4ν οξύ καί^ ύδωρ, κατά τάς θεωρία; του 
δίασήμου χημικού φυσιολόγου L ie b ip ; τό όί 

^έπίλοιπον, τό πλεζσ.τον, .μένει αμετάβλητον κυ- 
. κλοφορούμενον όας, τοιούτον έν τψ αϊματρ καί 
είσδήονφκαΐ διαβρέχον πάντα ; έν ,γένει τούςψστον; 
τού οργανισμού μ α ; καί πρό πάντων τήν ^ρσίαν

- Í 9 ^ r * W Í? W Í :J ^ V ^ P Í5 ? K  vfug ĵeÓG_ συστήματος, 
i ό οινόπνευμα δε, ώ ; τοιούτο έγκυκλοφορούμε- 

νον έν ;ω  α ϊμ α τι, ηαίί,ιατ^ τα  έρυθρα αίμοσφφί- 

ρια (ώ ν  τό  χ-^ιον έργον φ ε  ν ' α να μ υ ζώ . ν.όςυ.- 
γόνον. έχ τού ατμοσφαιρικού άέρο; κατά τή ν  α να 

πνοήν εν το ϊς  ττνεύμ^,σι καί νά  μ ε τα φ έρ ω τιν  αύτό 

ττρός τρύς διαφόρους, ιστούς, όπως έκ εΐ διά τού 

ο;υγόνου συντελεσθτ, η όξείδ ιοσ ι; καί καύσι;, 

ή το ι η έ.ναλλαγή τή ς  οργανική; ύλης .καί ή λ ε ι

τουργία  τής,θρέψεω;) ή τ το ν  επ ιτήδεια  εις άναμύζη- 

σ ιν  δςυγόνου, έ ;  ού καί ή άνά του ; ιστούς καύσι;

U
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καί χίνήσις ' τής θρέψεώ»; έλλεέψει χ Ά  άναγκαίου 
υίςΰγό'ίού, έκίβραδύνίτϊίΐ να τά  πολύκαί χαλαρούται.

'Ένεκα δέ, άφ”  ένό; ' Τής^άφυΐοίς ταύτης τώ ν 
ερυθρών αιμοσφαιρίων'ίές άπορρόφησιν δςυγόνου, 
■καί άο ’ ετέρου ένεκα τής έπΐ ποσόν έν τώ  α ί
μα τι μετατροπής τού οένθ7Γ»εόματος· ε ζ ;  ύδωρ καί 
ανθρακικόν δςύ,· τό, ,τελεοταιον τοϋτίο, ήτοι τό  4νώ 
θρακικόν'τήξύ.;. πλημμυρβϊ σφόορα εις, τό  αίμ.α, . 
δπερ ένεκα τούτου γίνετα ι μελανωπόν,· έ< οδ 
εξηγείται ή κυάνοισι; καί η παλίδνωσίς τώφ οίνο- ; 
φλύγων, ε ί; ώ ν Τό αίμα εϋρηται έλάχισ τον μεν 

-δξυγόνΟν, πλεονάζει δέ τό  ανθρακικόν δξύ·, καί δί_ | 
δει αύτώ τήν άσφυκτικήν καί μελανωπήν χροιάν.

"Κνεκα δε τής έν τφ  α ίματι πλημμύρας ταύτης 
τού ανθρακικού όξέοζ καί τής έπιβραδύνσεω; τής 
εναλλαγής τή ; νλης, ή θερμοκρασία τού σώματος 
'έλσττοϋται καί καταβιβάζεται, έξ ού τά  άκρα'τών 
μεθύσων καθίστανται ψυχρά καί πελιδνά. Ά δ ί-  

νω ς λοιπόν -οί φίλοινοι τήν πολυποσίαν αυτών δι- 
καιολογονσι προφασιζόμενοι, δ τι δήθεν Ιχουσιν 
ανάγκην θίρμάνίεως. Τό οίνόπ-^ευμα ώ ς βλέπο- 
μεν μόνον έν  τή  αρχή τής ενεργείας του καί 
άΚο μικρόν πόσον  διεγείρει· τήν κυκλοφορίαν καί 
θερμαίνε-, μικρόν, άνυψούν έλαφρώ; τή ν θερμο
κρασίαν τού σώματος κατόπιν δμως; καί ίδίεος 
από ό .ϋγπΥ  μ ε)·α .1 ίιζέρον  χοσον , ποιεί τό-άντί- 
Θίτον, ήτοι έκαβραδύνει ‘τό  ^εύμα τής κυκλοφοΜ- 
ρίας, χαλαρόνει τή ν  ένέργειαν τ ή ί  καρδίας καί 
καταβιβάζϊΐ τήν θερμοκρασίανι Διά  τήν ιδιότη
τα αύτ«> ταύτην τό οινόπνευμα σήμερον είνβ 
εύχρηστου υπό σών ιατρών εις θεραπείαν πυρβσ- 
σόντων / ώ ς  δηλαδή καταβιβάζον τή ν θερμοκρα
σίαν αυτών καί έπιβραδϋνον. τήν τή ξ ιν  καί κα- 
ταδαπάνησιν τής οργανικής υλης^. Ε ί; τή ν  ιδιό
τη τα  δέ · ταύτην τού οίγθ7τ·/εύματο; -δφείλεται καί 
ή ενέργεια τής /»οΛ’ήοί ήτες- έν Έ λλάδ ι δίδεται 
πολλαχού, όπως χόψ,) τή>· θέρμη>-,· ή προλάΰτ, 
έπικειμένην προσβολήν Μ ρμης: -~

'Ό τα ν δέ ή ενέργεια αύτη τού' οινοπνεύματος 
επί τώ ν φι/.οίνων έπανιαλαμβάνηται συχνάκες καί 
έπί μακράν χρόνον,ττότε ή  κυκλοφορία επιβραδύ
νετα ι διαρκώς καί τό  φλεβίκόν αίμα 'λ ιμνάζει εις 
τούς διαφόρους ιστούς τού σώματός 'μας· 'έ ξ  ού 
ίςηγούνται- ή όιεύρυνσιςγκαά- κίρσωσις τώ ν  περι
φερικών τού δέρματος φλεβών· ή  χαρακτηριστική 
τών μεθύσοιν ¿πί τή ; ίκρας τής -ρινό; κυάνωσις 
καί άνεύρυνσις τώ ν  φλεβιόίων, ώ ;  και ή διαρκής 
έρυθρότης τού λευκού τώ ν  οφθαλμών καί;αλλαχού 
τού δέρματος, ές ου ε τ ι  καί ή διαρκής εμφραξις 
καί υπεραιμία τώ ν διαφόρων ουσιωδών οργάνων 
τού σώματος, οίον -ού ήπατος, τού εγκεφάλου,
τών πνευμόνων, τούν '/εφρων, κλπ.

• *

Τό οινόπνευμα, καί κατ’ εξοχήν ό .οίνος, οταν 
•λαμβάνητα·. μετά με'τρου, είνε έν τώ ν επισημό
τερων τής -ρύσεως δώρων εις τόν άνθρωπον, απο
τελ ε ί δέ ποτόν έξαίρετον καί αγαπητόν κατά πά- 

γ ο μ ο ε  ι η ’ . —  ι 8 8 η

σαν υπό τού ανθρώπου λήψιν τροφή;, o r  — κατά 
τόν καλαισθητότερον του αίώνός μα ; γαστρολόγον 
B r i l la t-S a va r in , —  ό μ ονά ρχη ς r<~»r υγρών  
xac γέρον  ( ί ς  t o r  ΰ ψ ισ το ν  β ηθμ όν  τη ν  ά ιέγ ερ - 
ο ιν  roS ΟΙψβνίσχου· έπιπροσθέτομεν δέ καί ημείς 
—  κά! τη ν παρακέντησιν τής όρέξεως- καί δ ιέ -  
γερσιν τώ ν λατοοργιούν τού στομάχου, καθ’ όσον 
όλιγοστόν λαμβανόμενον έν ώρφ φαγητού προκα- 
λεΐ, κατά τά  άνωθι είρημένα, υπεραιμίαν έλα - 
φράν τού στομάχου καί διερεθϊζει αυτόν εί; 
πλείονα εκκρισιν γαστρικού πεπτικού υγρού καί 
εις ζωπροτέραν καί τελειοτέραν έκτέλεσιν τή ; 
λειτουργίας αύτού.

Μεταβαίνον δέ εις τό αίμα το  οινόπνευμα, ώς 
ανωτέρω είίομεν, άφ’ ενός τονοί καί διεγείρει τήν 
καρδίαν καί την κυκλοφορίαν, άφ’ ετέρου δέ διε- 
ρεθίζει ελαφρώς τό  νευρικόν σύστημα έντείνον καί 
διεγείρον τάς λειτουργίας αϋτσύ, έξ ού ζωογονεί
ται μέν τό 7Γ»εΰμα, υ π οσ τη ρ ίζε τα ι δέ αί σωμα- 
τικα ί δυνάμεις· ενώ έξ άλλου μετρ ιά ζει τή ν  φθο
ράν καί κατανάλωσήν τής ύλης κατχστέλλον την 
έ ν  το ίς κόλποις τού οργανισμού λειτουργίαν τής 
δξειδώσεως καί καύσεως.

Είνε; λοιπόν τό  οινόπνευμα έν τώ ν έξα ιρέτω ι 
έπιβοηθητικιϋν καί συμπληρωματικών ε ί; τη ν δια
τροφήν πρό πάντων τού έργάτου,· όστις εχει ανάγ
κην πολλών -δυνάμεων καί, ώς έπ ί τό πλείστον, 
τρέφεται έλλιπιάς; "Επομένως ουδόλως είνε κατα
κριτέος ό π τωχός έργάτης, οταν συνδυάζη μετά 
τή ς  τροφής αυτού καί μέτριο ν καί λογικόν ποσόν 
οινοπνεύματος,-τό οποίου ϋποστηρίζον τάς δυνά 
μεις του, οίκονομεΐ συνάμα καί επιβραδύνει τή ν 
φθοράν καί καταδαπάνησιν έν- τό) σώματι αύτού 
τής-οργανικής ύλης. ϊοσούτώ  δέ μάλλον τ ό  οινό
πνευμα είνε-π ολύτιμ ον πόμα, καθ’ όσον τούτο 
λαμβάνεται ύπό τήν μορφήν τού οίνου, όστις 
άλιγώτεφδό μ ΐν ποσόν καθαρού οινοπνεύματος 
σχετιχώς ¿νέ'χεν, περιλαμβάνει δ’  Ι τ ι  καί ποσό
τη τά  τινα  σακχάρου καί διαφόρων ορυκτών αλά
των χρησίμων κατά τ ι  εις τή ν  θρέψιν τού σι."»- 
ματο;-

Λέον δμως νά είπιυμεν ένταΰθα, δ τι μέ ολα τά 
ευεργετικά ταϋτα πλεονεκτήματα τού οινοπνεύ
ματος, ούδέποτε -ρ έπ ει νά κατατάσσωμεν τούτο 
εις τάς κυβιόλεκτικώς θρετίτιχάς καί ά ;απ λαστι- 
κάς τροφάς· δ ιότι, εάν τό  οινόπνευμα στιγμ ια ίως 
διεγειρτ, καί ύποστηρίζη τόν οργανισμόν, άτυχώς 
δεν παρέχει αυτφ κ ί ί  ουσία; θρεπτικά;, επ ιτή
δειας ν ' άνηκαταστήσωσι τάς κατά τήν λειτουρ
γίαν τής θρέψεως κατατριβομένας καί τηχομένα; 
έν τοίς κόλποις τού οργανισμού. Ουδέποτε λοιπόν 
πρέπει τά  οινοπνεύματα νά θέσωμεν έν ίση  μοί
ρα τώ ν  αληθών τροφών καί ν? παρχδιδώμεθα εις 
ταύτα έλπ ίζοντες έξ αότών πολλά.

Ουδέποτε δέ πρέπει τήν μετοίαν τώ ν  οίνο
πνευμάτων χρήσιν νά ώθώμεν υπέρ τά  δέοντα, 
ότε πλέον ούδε τώ ν διεγερτικών καί τονωτικών
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ιδ ιοτήτων αυτών επωφελούμενα, άλλα πίπτομεν 
εις τό αντίθετον άκρον, τούθ’ δπερ υπομιμνήσκει 
ήμϊν άστείαν τ ινά  απορίαν οίνόφλυγος όστις πο
τέ  έν καταστάσε*. μέθης ευρισκόμενος ύπετονθόρυ- 
ί ε̂ν- η οί ιατροί λέγουν, ο τι 50  δράμια οίνου 
δίδουν δύναμιν, έν τούτοις εγώ  έπια 1000 δρά
μια καί αδυνατώ νά σταθώ ί ί ς  τού; πόδας μου! ο

Ιη. Φ ο υγγλν ό ε .

ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΓΣ
Ε '.

ΙΙερ 'ι πένθους . ε ν  Α μ ερ ικ ή .

’ Εξεταζόμενη ώς πρός τά  έν τοίς πένθεσι νό
μιμα, ή εύρεία αμερικανική χερσόνησος δύναται 
νά διαιρεθή εις τρεις μεγάλας ζώνας· τήν νοτίαν, 
τήν μέσην καί τήν βορείαν. Βεβαίως τά δρια τών 
ζω νώ ν τού των συγχέονται, καί έν έκαστη αυτών 
ύπάρχουσι φυλαί ίδια έχουσαι έθιμα άλλά καθό
λου είπεΐν οί μέν τής Νοτίου ’ Αμερικής κάτοικοι 
θάπτουσι τούς νεκρούς, θέτοντες αυτούς εν  τψ 
τάφψ καθημένους ή όκλάζοντας- οί δέ τής μέ
σης, ώς οί Μεξικανοί, έκήδευον έπί πυράς τους 
επισήμους τώ ν νεκρών, έν ώ  ή συνήθεια αΰτη 
είνε άγνωστος έν Μελανησία, έν Αφρική, έν (1ο- 
λυνησίμ καί έν τή  νοτίψ Αμερική. Οί δέ τής 
βορ :ίου Άρερ ικής συνήθως ούτε Οάπτουσιν, ούτε 
καίουσι τούς νεκρούς, άλλ ’ έκθέτουσιν αυτούς, κατά 
τον πολυνηοιακόν τρόπον, έπί νεκροδόκων εξε
δρών καί συλλέγουσιν ε ίτα  κατά τό μάλλον ή 
ήττον έπιρελώς τά οστά τω ν. Έ ν  τή  κατωτέρω 
αναγραφή κχταδει/θήσονται έπαρκώς οί γενικό) - 
ςεροι χαρακτήρες αύτών.

Οί Ηαταγόνες, οί Άραυκανοί, οί ΙΙαμπάς, οί 
Ιίουέλχοι, οί Σαροΰαι θάπτουσι τούς νεκρούς, 
συνήθως όκλαδόν, καί ρ ε τ ’ έπιρελείας φροντίζουσι 
νά έφοδιάζωσιν αυτούς ο ι' ένδυράτων, κόσρων, 
δπλων, βελών, άτινα  ενίοτε βάφουσι δι’  ερυθρού 
χρώματος, καί τροφών. Συχνάκις καίουσι τά  
επίλοιπα τω ν  ανηκόντων τψ  θανόντι πραγμάτων 1 
καί σφάζουσιν επί τού τάφου του τα  κατοικίδια 
ζψ α , ω ν έποιεΐτο χρήσιν, δτε έζη . Οί Χ ικ ΐτα ι, 
οι Άραυκανοί, οί ΙΙαταγόνες δυσκόλως παραδέ
χονται, δ τι ό θάνατος προέρχεται έκ φυσικών 
α ιτ ίω ν  τούτου δ’ ένεκα ό θάνατος αρχηγών συ 
χνάκις αποδίδεται εις μαγγανείας, έξ ου γεννώ ν- 
ται αντεκδικήσεις, φόνοι καί άτελεύτητοι πό
λεμοι.

Ο ί Χαρούαι, καί χί φυλαί τού Μεγάλου Χακου 
δέν άρκούνται εις τήν θυσίαν κατοικίδιων ζώ ω ν 
έν ταΐς κηδείαις· άλλ’ ώς έν Πολυνησία, οί συγγε
νείς τραυματίζουσιν εαυτούς βαρέως έν το ίς βοχ- 
χίοσιν, έν τψ στήθει, έν ταίς πλευραΐς, αί δέ 
γυναίκες αποκόπτουσι μίαν φά/.αγγα καί υπο

βάλλονται εις αϋστηροτάτην νηστείαν. Σημείω 
τέον έν παρόδψ, δτι ή αποκοπή φάλαγγος τού 
δακτύλου συνειθίζεται καί έν Πολυνησία.

Οί δέ Γουαρανοί θάπτουσι τόν νεκρόν καθήμε- 
νον, άλλ ’ έρβάλλοντες αύτόν προηγουμένως έν 
μεγάλψ άγγείψ . Ε ν ίο τε  ό νεκρός θάπτεται έν τή  
οίκίφ του, καί έπί ρακρόν χρόνον άνά πάσαν 
πρωίαν ή οικογένεια του ανυμνεί αυτόν μετά 
θρήνων καί κοπετών.

ΙΙαραπλήσια κατ’ ούσίαν έπικήδεια έθιμα 
έπεκράτουν καί παρά τοίς παλαιοίς ΙΙερουοίοις, 
μάλιστα  τοίς πρός νότον, έν τψ  Βασιλείψ τού 
Κούτσκο. Ό  νεκρός έθάπτετο καθήμενος καί ένδε- 
δυμενος, πλησίον δ’ αυτού έτίθεντο τάνήκοντα 
είο αύτόν πράγματα καί τροφαί· έθάπτετο δ- ήτοι 
έν ΰπογείω, συνεχομένω τή  κατοικία αυτού, ήτοι 
έν κοινψ νεκροταφείο). Προσεπάθουν δέ κατά τά 
ένόντα νάποφύγωσι τή ν σήψιν τού πτώματος, 
άποξηραίνοντες αυτό ώς οί Πολυνήσιοι, ή ταρι- 
χεύοντες διά ρητινωδών υλών, ώς οί αρχαίοι 
Α ιγύπτιοι. Συχνάκις έξήγον τά  έντόσθια, δπερ 
συνειθ ίζετα ι καί έν Πολυνησία. Α ί άνθρωποθυ- 
σίαι, έκούσιαι ή ρή , ήσαν συνηθέσταται έν Πε- 
ρουβία, κατά τήν τελευτήν επισήμων άνδρών. Ό  
Βαλβόα άναφέρει, δ τι κατά τόν θάνατον τού ίγκα 
Γιουπαγκουί έθυσιάσθησαν πολυάριθμοι αύλικοί· 
δτε δ’ άπέθανεν ό Χουαγιού -Καπάκ πλείονες τών 
χ ιλ ίω ν  ηύτοκτόνησαν εθελουσίως.

Έ ν  τψ  παλαιψ Μεςικψ άπαντφ ή συνήθεια 
τής καύσεως τώ ν  νεκρών δέν ήτο δμως γενική, 
αλλά μάλλον έθεωρεϊτο ώς άποκλειστικόν προνό- 
μιον τώ ν  έν ά ξιώματι δντων. Ό  νεκρός φέρων 
ένδύματα ώρισμένα, κατά τόν θεόν, δν ε ιχεν  έχλέ- 
ξη προστάτην αύτού, έκαλύπτετο διά τεμαχίων 
χάρτου, εγγεγραμμένα έχόντων διάφορα σημεία, 
καί έπένοντα τόπον φυλακτηρίων. Μετά τήν 
άποτέφρωσιν συνέλεγον τή ν κόνιν έν άγγείψ , 
δπερ έτηρείτο έν τή κατοικίφ τού θανόντος, ή 
έθάπτετο έν ύπαίθρψ ή  έν χκθιερωμένοις οίκοοο- 
μήμασι. Τά δέ λείψανα τώ ν  βασιλέων και των 
επιφανών άνδρών κατετίθεντο συνήθως έν τοϊς 
πύργόις τώ ν ναών. Ο ί δέ μή καιόμενοι νεκροί 
κατετίθεντο εντός βαθέων λάκκων, έχόντω ν  ξυ- 
λώσεις, καθήμενοι έπί χαμηλών έδρών καλουμ έ- 
νων Ιχπα Λ Λ Ι, παρ’ αύτού:; ο έτίθεντο τά εργα
λεία  τού έπαγγέλματός τω ν , άσπίς καί σπάθη, 
άν ό θανών ήτο πολεμιστής, άτρακτος και κερκίς, 
αν ήτο γυνή κλπ. Καί έν Μεξικψ δέ, ώς καί έν 
πολλαϊς άλλαΐς χώραις, άν ό νεκρός ήτο επ ι
φανής, ΰπελάμβανον άτοπον νάφίσωσιν αυτόν μό
νον. έπιχειρούντα τή ν εις τό ν  άλλον κόσμον οδοι
πορίαν, καί διά τούτο έθυσίαζον πολλούς δούλους 
έπί του τάφου αυτού. Έ ν  τψ Ζαποτεκάνψ επι- 
στευον, δτι έπί τινα  έτη αί σκιαί τώ ν  νεκρών 
έπέστρεΒΟν, δπως έπισκεφθώσι τάς οικογένειας 
α ύ τώ ν  καί διά τούτο έφρόντιζον έν ώρισμένη 
ημέρα τού έτους νά παραθέ τωσιν αυτοίς τράπε-
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Γαν, παρίσταντο δε πέρις οί ζώ ν τες  σιωπηλοί, - 
ακίνητοι, χαμαί νεύοντες,δπως μή ταράξωσι τόν 
ίεϊπνον τόιν άοράτων Οαιτυμό' ων.

Έ ν  τή  Κολομβία παρατηριίτα ί τ ις  διαφορά 
τών έν τοίς πένθεσι νομίμων. Λαοί τινες, ώς οί 
Τροακαίοι, θάπτουσιν έν πομπή, τούς νεκρούς, 
μετά τώ ν  δπλων των κλπ., φροντίζοντες μάλις-α 
νά τούς περικαλύπτωσι διά πυκνού στρώματος 
φύλλων βανανέας, δπως μή θίγη αύτού; ήγή . "Α λ 
λα*. δμως φυλαί παρόχθια’, τού Όρενόκου τηρούσι 
παντελώς διάφορα έθιμα- μόνη τω ν επιθυμία 
είνε νά έχωσιν όσον τά χ ισ τα  τόν σκελετόν τού 
θανόντος καί πρός τούτο βμβαπτίζουσι τό  σώμα 
είς τόν ποταμόν προσδένοντες αΰτό διά στερεού 
σχοινιού οί ιχθύς καταβιβρώσκουσι τάς σάρκας, 
καί μετά δύο ή τρεις ημέρας ό σκελετός είνε 
έτοιμος· οί συγγενείς συλλέγουσι τό τε  τά  οστά. 
τά χωρίζουσιν άπ’ άλλήλων καί φιλοκάλως τά 
τακτοποιούσιν εν καλάθψ, δν κρεμώσιν έκ τής 
στέγης τής οικίας- ώ σ τε  αί ταφαί είνε ούτως 
είπεΐν εναέριοι, ώς έν τή  βορεΐψ Αμερική. Καί 
οί Καραίβαι προσέτι ποιούνται χρήσιν τού νε- 
χροδόκου καλάθου, άλλά συλλέγουσι τά  όστά 
μετά τήν σήψιν τού πτώματος, δπερ προηγου
μένως καί επί πολύν χρόνον εκτίθεται έν σίώρφ, 
ής έπιμελ.ούνται αί γυναίκες τού νεκρού, εκτός | 
μιας θυσιαζομένης είς τόν τάφον του, άν ούτος 
είνε αρχηγός.

"Ομως, ώς είπομεν καί άνω-έρω, συγχέονται 
τά δρια τώ ν  ζω νώ ν τής ’ Αμερικής, έν αϊς έπι- 
κρατεί τούτο ή εκείνο τό  έθιμον. Είνε μέν άναμ- 
φίσβήτητον, δτι ή συνήθεια τής άποτεφρώσεως τώ ν 
νεκρών ήν γνω στή  καί μετά μεγάλης έξετε- 
λείτο πομπής έν Μεςικψ- αλλά καί σήμερον άκό- 
μη οί Ίουκουγέννοι, "Ινδοί.τής Γουυάνης, καίου- 
σι συχνάκις τούς νεκρούς τω ν , άφ’ ού τούς βά- 
ψωσι καί τούς στολΐσωσιν.

Ή  άποτέφρωσις τώ ν νεκρών ήν έν χρήσέι 
σποραδικό); καί έν τή  βορείψ 'Αμερική, μάλισα 
εν ταίς πρός νότον χώραις. Έ ν  πολλοϊς τύμβοι; 
τών μεσημβρινό)·/ κρατών, εύρηνται νεκρώσιμο*, 
αμφορείς, έμ—εριέχοντες στρώματα άνθρακος. 
Μέχρι; εσχάτων μάλιστα  οί Σοσόνίο*. έκαιον τούς 
νεκρούς τω ν, μετά πάντων τών ανηκόντων αύτοίς 
πραγμάτο)·/. Τό αυτό εποίουν καί οί ’ Ινδοί τού 
δομου τού άγιου Φραγκίσκου. Ό μοίω ς οί Τακα- 
)Ας καίουσι τά  πτόιματα, άλ,λά μετά μεγάλης 
πομπής, παρόντος πάντοτε τού γόητος ιατρού, 
οστις διά χειρονομιό>ν καί μορφασμό)'/ έργον έχει 
νά μεταβίβαση τήν ψυχήν ή τή ν σκιάν τού θα
νόντος είς τό σώμα ενός τώ ν παρισταμένων, 
κληρονομούντος ούτω τό τε  αξίωμα καί τό δνομα 
τού νεκρού.

Έ ν  Σίτκα συνδυάζουσι τή ν άποτέφρωσιν καί 
τήν ανευ ταφής έκθεσιν. Καίουσι μεν τά  πτο>- 
ματα, τήν δέ κόνιν συνάγουσιν είς πυξίδας, τάς 
όποιας καταθέτουσιν είς μικρά νεκροδόκα κτίρια.

Ά λ λ ’ ή έγχατάλειψις τού π τώματος είς τό 
ύπαιθρον, έπί φερέτρου υψηλού, συνειθ ίζετα ι τά 
μάλιστα  υπό τώ ν Ερυθροδέρμων. Οί Άσινιβοίνο ι 
καί πολλαΐ άλλα*, φυλαί, θέτουσι τους νεκρούς 
έπί κλάδων δένδρων, ή έπί ξυλώσεως έχούση; 
αρκετόν ύψος, ώστε νά μή δύνανται νά βλάψωσιν 
αύτούς τά σαρκοτρόφα τώ ν  τετραπόδων. Μετά 
παρέλευσιν τού απαιτουμένου χρόνου, συλλέγουσι 
τά  όστά, σωρεύουσιν αυτά είς εύρείας όστεοθήκας, 
καί άν μεταναστή ποτέ ή φυλή παραλαμβάνει, 
αν δυνηθή, τά  οστά τό>ν οικείων, ή κρύπτει αύτά. 
έν σπηλαίψ, ή τά  θάπτει ύπό τή ν γην. Έ ν  Νέα 
Ά/,βιώνι τής βορείου Αμερικής τά π τώ μ ατα  έμ- 
βάλλοντα*. μετά τόξων καί βελών τεθραυσμένων 
έν πιράγαις, 4ς κρεμώσιν είτα είς δένδρα, είς 
ύψος δέκα ή δώδεκα ποδών άπό τού έδάφους καί 
καλύπτουσι διά πλατείας σανίδος. "Γά π τώματα  
τώ ν παιδιών εντίθενται έν καλάθοις, ούς κρεμώ 
σιν έπίσης εκ μεγάλων δένδρων, έμβάλλοντες 
είς αυτούς ένίοτε καί τετραγώνους πυξίδας περ ί- 
εχούσας θρεπτικήν τινα  μάζαν. Δ ιό τι καί ουτοι, 
<·"); σχεδόν πάνιες οί κατά φύσιν λαοί, πιστευου- 
σ ιν  δ τι ή σκιά τού νεκρού αισθάνεται τάς αύτάς 
καί οί ζώ ν τες  άνάγκας. "Άλλως δ’ οί Ερυθρό
δερμοι δοξάζουσιν δ τι τό μετά θάνατον ενδιαίτημα 
είνε ομοιότατο·/ τή  έπί γης κατοικία αύ τώ ν ήτοι 
γή τής επαγγελίας, βρίθουσα βουβάλων καί δορ
κάδων έξαιρέτων, ή χιόρα έρημος, παγερά, ής οί 
ένοικοι μ αστίζοντα ι υπό πείνης, υπό οίψης κλπ. 
Δ ιό τι τά  όνειρα τού ανθρώπου είνε κατ' ανάγκην 
πάντοτε ινδάλματα έξωραϊσμένα ή ζοφερά τής 
πραγματικότητος, καί, ώς θά ίδωμεν, ή έννοια περί 
μελλούσης ζωής, παρά πάσαι; τα ίς φυλαϊς είνε 
αποτύπωμα μή π ισ τόν τής έπιγείου ζωής.

Έ ν  τή  βορειοτάτη τής Αμερικής έσχατιφ , 
ένθα δέν ΰπάρχουσι μεγάλα δένδρα, θάπτουσι 
συχνάκις τούς νεκρούς έν κορυφαϊς λόφων εγεί- 
ροντες μικρόν σήμα έπί τού τάφου. Ούτω ποιού- 
σ ιν  έν Ούνολάσκα. Βορειότερο·/ |τι·, παρά τοίς 
Έσκιμώοις, τό π τώμα  καλύπτεται διά λίθων ή 
διά χιόνος. Έ σ τ ιν  δτε συλλέγουσιν ουτοι καί τά 
κρανία, καί προσπασσαλεύουσιν αύτά πέρις τών 
οικιών των, μεταξύ κεφαλών άρκτων καί φωκών, 
ούοεμίαν ποιούμενοι διάκρισιν μεταξύ α ύ τώ ν  διότι 
οί Έσκιμό)θ*. ούτε ευαίσθητοι είνε, ούτε δεισ ι- 
δαίμονες. Οί δέ Καλούσιοι έν Σίτκα σφάζουσι 
συνήθως δύο δούλους κατά τήν τελευτήν τού κυ
ρίου τω ν, δπως τό·/ ΰπηρετώσιν έν τψ  άλλψ 
κόσμψ.

Περατώσαντες τή ν έπιθεώρησιν τό>ν έν Α μ ε 
ρική έν τοίς πένθεσι γινομένων, δέον νά σημειω 
σωμεν αναλογίας τινάς αυτών πρός έθιμα τών 
Πολυνησίων. Είς τούτο δέν αποδίδομε·/ ιδιαιτέ
ραν τινά  σημασίαν, καίτοι ή  τώ ν  εθίμων όμοιο 
της, προστιθέμενη εις πολλά ; άλλας, δύναται νά 
ένισχύση τήν γνώμην περί τής καταγωγής τών 
Πολυνησίων έκ τής ’ Αμερικής. Παρατηρητέο'’
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επίσης δ τι ή  καύσις των. νεκρών είνε συνηθε- 
σ τά τη  έν τή  μέση ’Αμερική ώς καί πολλαχού 
τής άσιατίχοευρωπαϊκής ήπειρον. Άναγράφοντες 
δ' αμέσως κατωτέρω καί τά έν τή  ήπείρφ ταύτη 
τελούμενα εν τοίς πένΟεσ·., θά έξετάσωμεν τ ις  
ή έννοια του εθίμου τής καύσεως.

ιΟΙι. Ι.ΡίοιιπίΡΛίιι) Γ ί '.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ T O T  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ MOT

2;ϊ 'ΙονΜην.

Λεν είνε πρώτη φορά καθ' ήν επιστρέφω άπό 
τού νέου Φαλήρου, φέρων εντός μου τή ν δρόσον 
καί τήν γαλήνην τής άκτής του· άλλα τό πρώτον 
ήδη, ενώ παρήλΟον τα  μεσάνυκτα, δεν σβύνω τόν 
λύχνον μου να κοιμηθώ· άλλ’ άνοίγων τό μικρόν 
τετράδιό·/ μου, ζη τώ  να διασπείρω έν αύτφ όπως 
όπως — διότι δέν γράψω δια τόν εαυτόν μου με 
καλλιτεχνικά; αξιώσεις—  έν στενώ  χώρω ημερο
λογίου τάς πρό τόσου ήδη χρόνου έντυπώσεις μου. 
Α ί γραμμαί είνε άνεπαρκείς πρός άποτύπωσιν 
τω ν θέλγητρων τού Φαλήρου μας καί τής πρός αύτό 
στοργής μου· άλλ ’ άρκούσι δι' έμ ί, δπως, όταν 
ρίπτω τά  βλέμματά μου έπ' αυτών, αναπολώ 
ζωηρώς, μίαν πρός μίαν, τάς έσπερινάς φαιδρό- 
τητας ή τάς γλυκείας μελα· χολίας, τους νωχελεΐς 
περιπάτους καί τάς άπαλάς τέρψεις παοά τό 
κύμά του.

"Α ν αί ΆΟήναι κινδυνεύωσι να έκληΐίθώσιν ώς 
τμήμά τ ι  Σαχάρας υπό ςένου πρώτη·/ ιροράν 
πατνύντος τό σεπτόν αυτής έδα-ρος έν μηνί 
Ίουλίφ  καί άπολαύοντος αυτής άφ* ενός ύπό τόν 
φλογερόν καύσωνα καί άιρ' ετέρου υπό τόν απα- 
ράμιλλον κονιορτόν, άναμρηρίστως ή τερπνοτέρα 
τής ερήμου ταύτης όασις είνε τό Φάληρον. 'Εκεί 
κατερχόμεθα. έκτος τής πληρώσεως άλλων όλιγω - 
τέρων απαραιτήτων αναγκών, δπως άναπνεύσωμεν 
άέρα άμ-.γή παντός άλλοτρίου συστατικού, καί 
άφόβώ; δ’-ανοίζωμεν τους .οφθαλμούς μας, προσ- 
6/έποντες-άλλήλούς καί θεώμενο ιτά  πέριξ άκιν- 
,δύνως· άτινα έν ΆΟήναις δέν μάς έπι-ράπει ό 
κυριαρχιών άπό τίνος άνεμος, ό άποτυφλών καί 
κατάρρυπαίνων* καί ό ξένος έκείνος, άφρΰ μετχρ- 
σιώση τ ό  πνεύμα του έν τή Άκροπόλει, θά έλθη 
να έπαναπαύση αυτό ήόύτατα μετά τού καταπε- 
πονημένου σαρκίου του έπί τής Φαληρικής,παρα
λ ία ς. Τό Φάληρον ανήκει πρό πάντων εις τό 
θέρος · διατηρεί καί τόν χειμώνα τά  θέλγητρά 
του, όταν άκτινρβολή ύπό ζωογόνον Δεκεμβριανόν 
ήλιον, ή δταν ή πανσέληνος έν αίθρια νυκτί 
ό'.αχέη επί τής πολυφλοίσβου, άλλ' ερήμου καί 
παγετώδους αΰτού έκτάσεως φασχατώοη καί 
έπιβάλλουσαν λαμπρότητα · καί τό τε  έπιφαίνον- j 
τα ι πού καί που αραιοί τινες καί μελαγχολικοί |

περιπατηταί, ώς αν αποπειρώνται εύλαβώς να 
άνακαλύψωσνν έπί τής άμμου,,· καί συγκομίσωσι 
τά  λείψανα τής θερινής ζωής, πριν τέλεον άπο- 
σβεσθώσιν ύπό τω ν  κυμάτων, καί χρησιμοποιή
σω σι ταύτα εις φυτώριου νέας ζωής διά τό μέλλον* 
Ε ν ίο τε  ύφίσταται καί τόν χειμώνα παροδικός 
τινας, οίονεί ύπνοβατικάς, εξεγέρσεις, οταν συρ- 
ρέωσιν* έν αύτφ. οί ’ Αθηναίοι διά νά εορτάσο>σι 
τά  χού.Ιουμα, ή νά π αρισ τώσιν εις τάς ιπποδρο
μίας ή νά ϊδωσιν έκτακτόν τ ι  φαινόμενον αερο
ναυτικής ή άλλης θεαματικής ίκανότητος. ’ Αλλά 
τόν πίνθιμον πέπλον τής φύσεως, τόν έξαπλούμε- 
νον έπ ί τής τόσφ  ζωντανής κατά τά Θέρη πεοιά- 
οος. οέν ούναται νά άρη ή πυρετώδης εκείνη καί 
πρόσκαιρος έξέγερσις· φίλος ποιητής παρέβαλε 
τό Φάληρον τού χειμώνος πρός έξαισίαν είκο- 
σαέτιοα χήραν, ήτις έπί τής λευκής καλλο
νής τού προσώπου καί τού ραδινού της αναστή
ματος είνε ήναγκασμένη νά φέρη τή ν θλιβεράν 
τής χηρείας έσθήτα. ’Αλλά με τάς πρώτας Μαΐ- 
τιδας αύρας ή νεαρά χήρα νέον εκλέγει νυμφίον, 
καί άπορρίπτουσα τό  πένθος, έμφανίζεται άπό 
τής δύσεως τού ήλιου μέχρι βαθύτατης νυκτός 
εν έορτασίμφ νύμφης περιβολή, έφ’ ής δυνάμεθα 
νά είπωμεν δτι, ώς έν τφ  περιφήμφ εκείνω φο- 
ρέματι τού παραμυθιού, διαφαίνεται έξυφασμέ- 
νος ό ουρανοί: μ ε  τ '  Ά στρα  . . . .

Λεν δύναμαι νά συγκρίνω τό Φάληρον τώ ν  αρ
χαιότερων χρόνων, τό έγκχταλελέιμμένον, τό 
πενιχρόν καί έρημον πρός τό  προσφιλές καί πλού
τον·/ καί πολύτυρβον τού παρόντος, διότι ούδέπο - 
τε  είδον εκείνο, ούδέ παρέστην εις τήν βαθμιαίαν 
αυτού έξέλιξιν, μόλις άπό δεκατετραετία: άρξα- 
μένην- ήμηνπαιδίον ακόμη τό τε , καί διετέλουν μα
κράν τώ ν  ’Αθηνών, τού πολικού άστέρος τώ ν έλπί- 
δων μου. Ά φ * ής τό ενθυμούμαι, υπήρχε τό προσ
φιλές κέντρον, αν όχι τώ ν πολλών, άλλά πολλών 
οικογενειών έκ τώ ν έκλεκτοτέρων α ΐτινες ενε- 
τύγχανον εκεί περιπατούσαι καί /.ουόμεναι. Βαθ
μηδόν ήρξαντο οΐκοδομούμεναι έπί τής αυτής σει
ράς αί ΐοιοτρόπως πεοίκομψοι έπαύλεις με τούς 
ευρείς καί πλουσίους αυτών Ιξώστας, τούς βλέ
ποντας πρός τήν έςόχως ώραίαν φαληρικήν θά
λασσαν, οϊτινες τοσάκις άπησχόλησαν έπί μακράν 
τούς ρεμβασμούς μου· έπόθησσ νά διηρχόμην 
έφ’ ενός έξ αύτών ολόκληρον ζωήν συγκειμένην 
άπό ξανθάς νύκτας καί κυανάς πρωίας, λησμο
νημένος έπί μαλακού ανακλίντρου, στεγαζόμενος 
ύπό χαριέσ.σης έκ περιπλοκάοος θολίας, έχων 
καθηλωμένα τά όμματα έπ ί τού κυανού άπειρου, 
καί άφειμένην τήν χεϊρα επί προσφιλούς χειρός, 
εν ήδυπαθεί καί βαθύτατη νωχελείσ., Ά λ λ ’ άτυ- 
χώς τό  δνειρόν μου ούδ' ύπ’ έμού έπραγματώθη, 
ούδ’ ύπ' άλλου τινός ευαίσθητου, έχοντος εύδαι- 
μονέστερον τού ΐδικού μου τόν βίον καί τό  θυ
λάκιο·/, δύναται νά πρχγματυ>θή· αί ίδιορρύθμως 
πεοίκομψοι έπαύλεις άπομέυουσιν αί πλείσται
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χατάκλειστοι καί ακατοίκητοι, καί έπί τώ ν  εύρεων 
ααΐ πλουσίων εξωστών ούδέ σκιά έπιφαίνεται- 
διότι μεθ’ δλην τή ν ευεργετικήν δροσερότητα 
τού μ π ά τη  καί τό  θεσπέσιον θέαμα τώ ν  φαλη- 
ρΐχών νυκτών τά  πέριξ τέλματα  καθιστώσι νο- 
σηράν καί επικίνδυνον τήν αυτόθι διαμονήν καί εις 
τό βάθος τής ήδυτάτης π ιιήσεως τού όνείρου μου 
ένεδρεύουσιν οί πυρετοί. Συγχρόνως μέ τούς ενε- 
γειρομένους περικαλλείς οίκίσκους, διαγωνισμός 
έτελείτο διά τό  όνομα τού πρώτου ιδρυόμενου 
εύπρεπούς ξενοδοχείου· ό ά γω ν έτελέσθη μεθ' 
δσης έπισημότητος ¿τελούντο τό τε  οί Βουτσιναίοι 
καί οί Οΐκονόμειοι· έκ τώ ν  πολλών αυτού αναδο
χών ετυχε τής δάφνης ό βαπτίσας αύτό μέ τό
όνομα τού « Δ ρ α γ ά τη » · τό  όνομα, αν καί κρι-
θέν κατάλληλον, ώς έκ τής περίοπτου θέσεως 
τού κτιρίου, δέν ή το  τόσφ  εύηχον· τό  εύοιωνον 
ίδρυμα μετά τ ινα  καιρόν έναυάγησεν ,ε/.ησμο- 
νήθη, καί έφέτος, δτε τό ξενοδοχείου ήνοιξε
πάλιν τάς πύλας του , τό  δαφνοστεφές όνομα
καταργηθέν έξηλείφθη· τοιαύτη συνήθως ή τύχη 
παρ’ ήμίν πολλών δαφνηφόρων ο νο μ ά τω ν ... Σή
μερον τό νέον Φάληρον μέ τό  ΰψήροφον αύτού 
ξενοδοχείου, με τούς δύο ίσοπάλους σχεδόν σ ι
δηροδρόμους, τούς όδηγούντας πρός αύτό, μέ τάς 
άνθηράς του πρασιάς, καί τό αξιόλογου θέατρόν 
του, μέ τά  υπαίθρια εστιατόρια καί τούς άφθό- 
νως καθ' έκάστην συρρέοντας αστούς, καί έπί 
τέλους μέ τόν ηλεκτρικόν αύτού φωτισμόν, ά τί-  
θασσον ε τ ι καί συνεχώς εκδικούμενου δ ι’ αιφνί
διων εκλείψεων κατά τώ ν άδεξίων έ τ ι  δαμαστών 
του, πρός βάρος τώ ν περιπατητών καί θαμώνων 
τού θεάτρου, άλλά καί ούτως ύψιστον σημείου 
εκπολιτιστικής προόδου, τό  Φάληρον είνε τό έπι- 
φθονώτερον θερινόν έντευκτήριον τής ’Αθηναϊκής 
καί τής Ελληνικής έν γένει κοινωνίας.

Τό Θελκτικώτερον θέαμα τής εσπερινή: εν Ψα- 
λήρψ πανηγύρεως ε ίνετό  τού περιπάτου τού κατά 
μήκος .τής μακράς παραλίας τελούμενου, ού.τινος 
μετέχουσι συνήθως αί γνωστα ί καί έπί δακτύλων 
μετρούμεναι Άθηναϊκαί καλλοναί- ή δροσώδης 
ατμόσφαιρα τάς καθιστά ίροσωδεστέρας, ή χάρις 
τω ν άποκαλύπτεται έκεί .διαυγέστερα, καί ή νεό- 
της μας τήν άντιλαμοάνεται εύχερέστερον καί βα- 
θύτερον ένθουσιά πρό ταυτης· άλλά καί αί στερού
μενα·. τώ ν δώρων τού κάλλους νομ ίζω  ο τι εκει 
πέραν παρίστανται άνεκτότεραι, διηκουσης επ’ 
αύτών, δίκην μαγικού αδιαχώρητου πέπλου, τής 
άνεκφράστου ώρας τού έσπερινού λυκαυγούς, τών 
ροδωπών αποχρώσεων έν τ ώ  ύρίζοντι, τώ ν μυση- 
ριωδών φρικασμών έν τή  Θαλάσση. ·Ένθεν καί 
ενθεν τώ ν περιπατούτων παρατάσσονται οί καθή- 
μενοι έπί τώ ν  κατά διπλάς καί τριπλάς σειράς 
τεταγμένων καθισμάτων ούτοι δύνανται νά διαι— 
ρεθώσιν εις τούς παρατηρητάς τούς άεννάως περι
φέροντας τά  βλέμματά τω ν  εις ανακαλύψεις καί 
κατοπτεύσεις, τή  αρωγή τού άπλετου ηλεκτρικού

φωτός, καί εις τούς δνειροπόλους, τούς λησμονου- 
μένους ύπό τόν γλυχύν ρόχθον τής άκτής ή ύπό 
τή ν μελιχράν έπίδρασιν τής σελήνης. Ενίοτε 
άποσπωνται του πνκνού ομίλου τώ ν  περιπλανω- 
μένων αψίκοροί τινες, μετατιθέμενοι τόν περίπατον 
άνετώτερον, καί διαχυτικώτερον έξακολουθούντες 
τήν συνδιάλεςιν έπ ί τής μακράς ξύλινης γεφύρας, 
εις τό άκρον τής όποιας άναμένουσι μέ τεταμένα  

| τά  λευκά ιστία , ώς αποδημητικά πτηνά  έτοιμα 
πρός πτήσιν, τόσαι λέμβοι, σύρουσαι καί άκοντας 
τούς μέχρις αύτών πλανηθέντας ίνα συνεχίσωσιν 
ήδύτερον τήν εσπερινήν άπόλαυσιν έπί τώ ν κυ
μάτων, μακράν τής πληκτικής ξηράς καί τώ ν αδιά
κριτων βλεμμάτων. Μακρόθεν τά φώτα τού πα
λαιού Φαλήρου — τόν οποίον άπό τά περισυνόν 
καλοκαίρι δέν έπεσκέφθην, καί έλπ ίζω  νά τό έπα- 
νίδω αϋριον,— καί έπί τής απέναντι εσχατιάς τά 
φώτα τής Καστέλας μετά τώ ν έπί τώ ν δύο άκρων 
τής παραλίας πολυπληθών λαμπτήρων τώ ν εστια 
τορίων, χ α ρ φ τω ς  θλώμενα εις μακράς φωτεινάς 
ταινίας έπί τής γαληνιώσης θαλάσσης, φαίνονται 
ώς τόσοι οφθαλμοί αγαθοποιών πνευμάτων τών 
θερινών νυκτών, μ ετ ' άγαλλιάσεως έποπτευόντων 
τήν χαράν καί τήν χάοιν τώ ν  πλασμάτων καί 
τής πλάσεως έκεί πέραν.

Δέν ήξεύρω πώς μού ήλθεν εις τόν νουν ό άπέ- 
ναντι τής θορυβώδους άκτής σιωπηλός καί γυμνός 
χώρος, ό ήγιασμένος διά τού μνήματος τού με
γάλου ημών στρατάρχου. Ά ρ ά  γε  πόσοι τώ ν καθ' 
έκάστην εύωχθυμένων καί εστιωμένων καί ρεμ- 
βαζόντων έκεί κάτω άναμιγνύουσιν εις τούς στο
χασμούς τω ν  τό όνομα τού Καραϊσκάκη, παρεκ- 
κλίνουσιν ολίγον τής συνήθους τροχιάς τω ν , οπως 

ι σ τώ σ ι πρός στιγμ ήν έν μελέτη πρό τού ενδόξου 
I τύμβου, ενθυμούνται πρός τή Θεατρική καί άνεκ- 
5 δοτολογική ιστορία τού Φαλήρου καί τή ν ιστορίαν 

του έν τφ  άγώνι τώ ν μαχών καί τώ ν  α ιμάτων .
! 'Ενθυμούμαι ο τι εις παρελθούσαν εποχήν εθνικός 
' ημών ποιητής μ ετά  δυνάμεως είχεν ύποτνπώσει 

τήν ιδέαν τού ασεβούς καί ίεροσύλου τής ύπάρξεως 
γαλλικού κωμειδυλλίου έν τφ  ίερφ καί Θλιβερφ έκεί- 
νφ  χώρφ · καί οί νέοι μάλιστα ποιηταί τής εποχής 

I εκείνης, άνακυκλούντες τή ν ιδέαν τού διδασκάλου, 
ι δέν ώκνουν τήν πρωίαν νά καταρώνται τούς ασεβείς 

καί ίεροσύλους, αφού τήν νύκτα κατά πάσαν πι
θανότητα, συνηγρύπνουν καί συνηυθύμουν μετ 
αύτών. Τό κατ’ εμέ φρονώ δ τι ούδ' ή ίορυσις τού 
γαλλικού θεάτρου, ούδ’ ή λοιπή ακμή τού Φαλή
ρου, άπόρροια τώ ν  αναγκών καί τής τροπής του 

! βίου, δύναται νά είνε άσέβεια καί ιεροσυλία πρός 
τούς ένδοξους ημών πατέρας, οϊτινες βεβαίως ου
δέποτε Θά ήξίουν νά μεταβληθώσιν εις αιωνίαν 
έρημον οί τόποι ένθα ήθλησάν καί έσφαγιάσθη- 
σαν. Ά λ λ ' άν είνε τ ι  βεβηλον καί υβριστικόν 
πρός τή ν μνήμην εκείνων, είνε ή παντελής λή
θη καί ή παντελής ίσως άγνοια τώ ν πλείστων 
έκ τώ ν κατερχομένων έκεί, δτι ολίγα βήματα πε-
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ραιτέρω ύψούται τό μνήμα τού Καραϊσχάκη, οστις 
έδοξάσθη χαί άπέθανεν εφ' ού έδάφους δοοσιζόμε- 
θα καί ζώμεν.

Χ ρο ν ο γρ ά φ ο ι:.

Η ΙΙΕ Ρ Ι ΤΟ Ν  [ΙΟ Λ Ο Ν

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Έ γένετο  τέλος γνω σ τή  ή τύ χ η  τής περί τούς 

■πόλους άμερικανικής εκδρομής τής διοικουμενης 
ύπό του υποπλοιάρχου G r e e ly  άλλ' ό φόβος ό έν 
ταίς Ή νωμέναις ΙΙολιτείαις όιασπαρείς ενεκα τής 
τόσω μακράς άβεοαιότητος περί αυτής, άποδεί- 
κνυται δυστυχώς κατά μέγα μέρος βάσιμος. Έ κ  
τω ν  πέντε καί είκοσι προσώπων τής εκδρομής 
επτά μόνον άνευρέθησαν ζώ ντα , καί εκείνα δέ 
μικρού δείν έλαδον τη ν τύχην τω ν συντρόφων 
τω ν , ¿¿ν ύφίστατο έ τ ι  δύο ήμερων βραδύτης περί 
τήν άνεύρεσίν των.

Οί έκδραμόντες άπό τριών ήδη ετών διέμενον 
εις τα  υψηλά πλάτη · ήσαν οί μόνοι έπιχειρή- 
σαντες έξερεύνησιν περί τούς πόλους επί τή  βάσει 
τοΰ εν ετει 1878 μετεωρολογικού συνεδρίου τής 
'Ρώμης. Τόν Αύγουστον τού 1881 ειχον φανή εις 
μίαν άκραν τού όρμου Δισκοβερύ, έκτοτε δε ούδε- 
μία εΐοησις άφίκετο περί αύτών. Δύο απόπειραι 
πράς άνεύρεσίν αύτών έναυάγησαν. Ή  δέ κατά 
τό  τελευταίον έτος έσχε τραγικόν τέλος, καθ' ο 
τό πλοίον Γ Ιρω τενς  έθραύσθη ύπό τώ ν  πάγων καί 
μετά μεγάλης δυσκολίας οιεσώθη τό  πλήρωμα. 
Άμφότερα ι α ί ά τυχ ία ι ήρξαντο άνησυχούσαι τό  
δημόσιον, διό και άπειράσισαν να συνενώσωσι τάς 
προσπάθειας τω ν πάσαι αί ναυτικαί δυνάμεις πρός 
τελευταίον αποφασιστικόν άγώνα. Έρια πλοία, ό 
' A  Α βέρτος, ή  θ έ ρ ις ,  καί ό Heur, άπέπλευσχν τώ ν 
'Ηνωμένων Π ολιτειών περί άρχάς Μαΐου· συνη- 
νώθησαν έν τφ  δρμω τοΰ Δισκοβερύ, επί τής 
ανατολικής ακτής τής Γροελάνδης, καί παρελθόν
τα  τόν λιμένα Μελβίλλ, εΐσεχώρησαν εις τούς 
πορθμούς τούς χω ρ ίζοντα ς τήν Γροελάνδην άπό 
τών πρός όυσμάς γαιών. Ό  χειμ ώ ν ήτο δριμύτα- 
τος καί μακρότατος, καί ή θάλασσα παρουσίαζε 
εμπόδια πλεΐστα  δσα.

Τήν 2 2  Ιουνίου ή θ έ μ ις  καί ό Bear προσήρ- 
ραξαν εις τήν νήσον B r e w o i l .  Διερευνώντες τα 
εσώτερα, εύρον επί μιας τώ ν κορυφών τής νήσου 
γνωστοποίησιν τού υποπλοιάρχου G re e ly , άγγέλ- 
λοντος ότι είχεν αναχωρήσει έκείθεν περί τόν 
'Οκτώβριον τού παρελθόντος έτους, όπως διαχει- 
μάση εις το άκρωτήριον Σαβίν. Ιίλησίον όντος τού 
ακρωτηρίου, άπέστειλαν λέμβον ύπό τόν αρχιμη
χανικόν, ή τις  μ ετ’ ολίγον έπανήλθεν άναγγέλ- 
λουσα τή ν άνακάλυψιν τώ ν εκδρομέων επ τά  μό
νον εύρίσκοντο έ τ ι  έν τή  ζω ή , άλλα γυμνοί καί 
κακώς έχοντες. Ή  λέμβος επανέλαβε τήν πορείαν

της ιρέρουσα μετά τού διοικητού ένα ιατρόν καί 
ένα αξιωματικόν, τρόφιμα, φάρμακα καί ενδύματα. 
Οί έπ ιζώ ντες ήσαν εις άσθενεστάτην κατάσασιν. 
Κεκαλυμμένος ύπό μηλωτής, μέ γενειάδα καί κό
μην άπεριποίητον, μέ κοιλωθέντας οφθαλμούς, άγω? 
νιζόμενος διά θνησκούσης φωνής να λαλήση εύκρι- 
νώς, ό ύποπλοίαρχος G re e ly  μόλις είχε δύναμιν 
να κρατηθή έπί τώ ν  χειρών καί τώ ν  γονά τω ν του. 
Οαρ’ αύτόν οί σύντροφοί του εύρίσκοντο εις τό μή 
περαιτέρω τής άθλιότητος. Ή  έντύπωσιςτής κατα
στροφής ταύτης υπήρξε τόσψ βαθεία, ώστε καί οί 
γενναιότατοι μεταξύ τώ ν σωτήρων δεν ήδυνήθη- 
σαν να μή χύσωσι δάκρυα. Παρά τό  πλευρόν τού 
υποπλοιάρχου έκειτο ό όεκανεύς Έ λλ ισον , μέ 
παγωμένος χεΐρας καί πόδας, ανίκανος να ύψώση 
τήν κεφαλήν μ ετ ’ αύτόν εις στρατιώ της, θνήσκων 
•ήί πείνης. Ό  Οεκανεύς ημέρας μόνον έπέζησε.

Ί Ι  εκδρομή περί τόν Αύγουστον τού 1883 καί 
μετά δύο διαχειμάσεις είχεν έγκαταλίπει τήν 
Δισκοβερύ θέσιν της έν τώ  λιμάνι. Οί έξερευνη- 
τα ί ήδυνήθησαν νά πλεύσωσι πρός μεσημβρίαν 
μέχρι τής 29 Σεπτεμβρίου, μεθ’ δ άφέθησαν 
να φέρωνται ύπό τώ ν π ά γω ν  τήν 21 'Οκτω
βρίου έγκατέστησαν έπί τού χείλους τού πορθμού 
Σμίθ. Μέχρις εκείνης τής σ τιγμ ή ς οί πάντες 
είχον καλώς, άλλα δέν είχον πλέον είμή διά 40 
ημέρας ζωοτροφίας. Εύρον πρός τούτοις έπί τής 
όδου τω ν βεβλαμμένα τινά  τρόφιμα, λείψανα προ
γενεστέρων απ οστολώ ν αί ασθενείς αύται προμή
θεια·. διήρκεσαν. μέχρι τής 14 Μαίου, μεθ’ ό 
ήνκγκάσθησαν να τρέφωνται διά βρασμένων δερ
μάτων φώκης, διά θαλασσίων λειχήνων καί κα- 
ρίδων, άτινα έκτοτε προύμηθεύοντο. Ό  πρώτος 
θανατος συνέβη τόν 'Ιανουάριον οί λοιποί 15 
ήκολούθησαν τόν ’Απρίλιον, Μάϊον καί 'Ιούνιον.

Τόσαι συμφοραί, τόσος ηρωισμός καί έγκαρ- 
τέρησις, δέν ύπήρξαν ανωφελείς· οί έκδραμόντες 
κατώρθωσαν καν νά σώσωσι τα  ημερολόγια των, 
έξ ώ ν μεγάλως ώφεληθήσεται ή  γεωγραφία.

Φαίνεται δτι ή καταστροφή αΰτη, έπακολου- 
θήσασα μετά τήν πανωλεθρίαν τής «J e a n n e t te » ,  
έγείρει σήμερον έν ’ Αμερική ζωηράν διαμαρτυρίαν 
εναντίον τής έπαναλήψεως τώ ν εις τούς πόλους 
εξερευνήσεων. Βέβαιον είνε δ τι μεθ’ δλας τάς θυ- 
σιασθείσας ζω ά ς  πρός κατάκτησίν του, ό πόλος 
ό'.ατελεΐ πλέον ή ποτε απρόσιτος.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ

—  Ια τρ έ , άρπαξα ένα φοβερό κρυολόγημα, 
έλεγε προχθές ό φίλος X * πρός τόν ιατρόν Π* δν 
συναντήσας καθ’ όδόν ήθέλησε νά συμβουλευθή 

I ά.νεξόόως. Γί κάμνετε σεις, ιατρέ, όταν κρυολο-

1 γ ή « - ε ;
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—  ’ Εγώ ; άπεκρίθη ο ιατρός· ένίοτε φταρνίζο

μαι καί ένίοτε βήχω !
• *

■

Ή  χαρίεσσα δεσποινίς Ν ίνα παρεπονεΐτο εις 
τήν μητέρα της διά τάς λ ίαν φορτιχάς έ ρω ιολο
γίας δι’  ών τήν ήνώχλει ό κ. Ν ' γεροντοπαλλή- 

καρον άδιόρθωτον.
- Δέν .ξεύρεις, μαμά; μοΰ είνε άδύνατον νά 

ιόν ξεφορτωθώ, ελεγεν ή Ν ίνα · εις ό ,τ. κι' αν 
τού 'π ω  έχει έτοιμον τήν άπόκρισιν.

—  "Λ , μά τότε, λ έγε ι ή μητέρα, πρέπει >-« 

τοΰ ό ε ίζγ ς  τα  ά ό γ τ ια  'ς τά σ ω σ τά ........
—  Τού τά έδειξα.
—  Έ ,  λο ιπόν;
—  Μοΰ ε ίπ ε  πώς είνε μαργαριτάρια.

* *
*·

Ό  άστυνόμος πρός λωποδύτην προσαχθέντα 

ένώπιόν του :
—  Πώς δέν έντράπηκες, άθλιε, άφού έφαγες εις 

τό ξενοδοχείου κι’ έφυγες χωρίς νά πληρώσης, 
νά κλέψης καί τήν π ε τσ έ τα  άκόμη;

—  "Ηθελα νά τήν πουλήσω, κύρ αστυνόμε, 

γιά νά πληρώσω τόν ξενοδόχο !

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
'Τπ ό  τόν τίτλο ν  « Ή  τε/.ευταία Α ίγυ π το ς » ό 

ζωγράφος Λουδοβίκος Αεπίκ έξέδωκε τάς εντυπώ
σεις του έκ μακράς περιηγήσεως έπί τώ ν  οχθών 
τού Νείλου. Τό βιβλίον δέν έχει άξιώσεις βαθεία; 
καί έμβριθούς μελέτης τής Αίγύπτου, ούδ' είνε 
συντεταγμένου μετά φιλολογικής καί επιστημο
νικής βαρύτητος. 'Α λλά  μετά τέχνης παρεισάγει 
έν αύτψ ό συγγραφεύς ποικίλα ανέκδοτα, καί 
μετά χάριτος άφηγείται τάς περιπέτειας τού τα- 
ξειδίου του· ύπό τήν έποψιν ταύτην τό  έργον του 

είνε άξιόλογον.
Τά  συχνότερου ύπό τού κ. Αεπίκ άναφερόμενα 

άντικείμενα είνε τά  ρόπαλα σημαντικόν μέρος 
διαδραματίζοντα έν ταΐς μεταξύ τώ ν  περιηγητών 
καί τώ ν  φελλάχων σχέσεσ ιν, αί άλμαίαι χορεύ- 
τριαι, καί α ί μούμιαι, τάς όποιας άνά πάν βήμα 
καί έν έκάστφ μνημείω τής πχλαιάς Αίγύπτου 

συναντα. . .
Μία τώ ν μάλλον διαφερουσών εκδρομών είνε ή 

γενομένη εις τό σπήλαιον τώ ν κροκοδείλων, εύμέ- 
γεθες άντρον, εις δ καταφθάνει τ ις  ερπων επί 
ήμίσειαν ώραν. Έ ν  αύτφ εύρίσχονται έστιβαγ- 
μέναι άναρίθμητοι μούμιαι κροκοδείλων, παντός 
αναστήματος, άπό τού μεγέθους τής χειρός μέχρις 
7  καί 9  μέτρων. Παρά τή ν χροκοδείλειον ταύτην 
λεγεώνα υπάρχει έτέρα λεγεών έξ ανθρωπίνων 
μουμιών, αιτινες, δταν τάς έκδύωσι τώ ν σπαργα
νών τω ν , παρίστανται περιέργως κεχρυσωμέναι 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Ό  κ. Λεπίκ μνημο
νεύει τών περιπετειών τής μούμια; του βασι/.έως

Μεριάνρα, τήν όποιαν ό Μασπερώ εύρεν έν 5 3 - 
k a ra h  έντός τού θαλάμου μ ι ϊς  πυραμίδος. Ή  
μούμια, ξηρά ώς ξύλον, συνελέγη διά τό Μουσεί
ου τού Καίρου. Διά  νά μετακομισθή δέ εις τόν 
προσεχή σιδηροδρομικόν σταθμόν έτέθη έπί τώ ν 
πλευρών ενός όνου, θλιβερός τρόπος οδοιπορίας δι’ 
ενα Φαραώ.

Έ ν  Αίγύπτψ  πληρώνουσι δι’  έκαστον είδος α
ποσκευής, άκολουθούντες ώρισμένον τίμημα, κατα- 
γεγραμμένον έν βιβλίφ · άλλα τό βιβλίον δέν 
ώμίλει περί μουμιών, καί ό ύπάλληλος δέν ήξευρε 
πού νά κατατάξη τό έπίσημον φορτίου τού όνου.

—  Είνε άνθρωπος, τώ  λέγουσι τέλος.
—  Τότε, άφού είνε άνθρωπος, ας λάβη . .  τό 

είσιτήριόν του. Έδόθη τό  εΐσιτήριον, καί ίδου 
ό κύριος Φαραώ κατέχει πρώτην θέσιν έν τψ 
τρ α ΐτω ,  ό γηραιότερος άναμφιβόλως ταξειδιώτης, 
δστις άνήλθέ ποτε εις τ ρ α ίτο ν ·

Φθάνουσιν εις Κάϊρον, ένθα ή μούμια δέν όύ- 
νατα ι νά γίνη  δεκτή, είμή ύπό τήν ιδιότητα άπε- 
ξηραμένου ιχθύος. Τέλος αί θύραι τού Μουσείου 
άνοίγονται, καί ό Φαραώ τοποθετείτα ι ύπό τρά
πεζαν καλυπτόμενος ταπεινώς ύπό τινω ν έφημε- 
οίδων, μέχρις ού έτοιμασθή τό  ύέλωμά του.

Έ π ί τούτοις γερμανός τ ις  πριγκιψ ήλθε νά 
έπισκεφθή τό μέρος, ένθα εύρίσκεται ή μούμια. 
Δ ιά  τού άκρου τή ; ράβδου άνεγείρει περιφρονητι- 
κώς τάς έφημερίδας, α ιτινες τήν σκεπάζουν.

—  Τί είνε τού το ;
—  Είνε, υψηλότατε, άπαντά ό Μασπερώ, ή 

μούμια τού βασιλέως Μεριάνρα, τή ν  όποιαν έξή - 
γαγον έκ τής πυραμίδος, ή άρχαιοτάτη πασών τώ ν 
μουμιών βασιλέων καί Φαραώ.

Ό  πριγκιψ οπισθοχωρεί έξαίφνης έν σ τρα τιω 
τική αύτομάτω κινήσει, τηρών έπιμελή καί επί
σημον στάσ ιν πρό τής κονιοσκεπούς μούμιας. 
Μικρού όείν μάλιστα  ήγειρε τήν χείρα έπί τού 
πίλου, ίνα χαιρετίση  τόν άγνωστον τούτον έξά - 
δελφόν του.

Πολλά τοιαύτα κομψά άνέκδοτα εύρίσχει ό άνα- 
γνώστης εις τό  έργον τού κ. Λεπίκ, καταλλήλως 
παρουσιαζόμενα καί αληθώς ευάρεστα.

Ή  άποτέφρωσις τώ ν  νεκρών εφηρμόσθη τό 
πρώτον έπί τώ ν ημερών μας εν Μιλάνω, συστά- 
σης πρός τούτο 'Εταιρίας, ή τις καθ' ώρισμένον 
σύστημα έκτελεί τή ν άποτέφρωσιν. Ό  νεκρός άπό 
τού φερέτρου τίθετα ι έπί μετάλλινου δίσκου, μεθ' 
δ καλείται ή οικογένεια δπως άναγνωρίση τό 
άποτεφρωθησόμενον σώμα. Μετά ταύτα τό σώ 
μα μετακομ ίζετα ι, έπί τό  θεατριχώτερον, έφ’ 
άμάξης εις αίθουσαν, έν ή  παρίστανται ο ί φίλοι 
τού μακαρίτου καί φέρεται πρό τού στομίου ενός 
τώ ν  κλιβάνων, έντός τού όποιου ρίπτεται. Τίθε
τα ι τό τε  τό  πύρ έπί τώ ν  καυσοξύλων, τώ ν  όποιων 
ή φλόξ, μιγνυμένη μ ετά  τού άέρος, περιλείχει 

καί καίει τό σώμα.



508 Ε Σ ) Τ Ι  J l

Κατά τό  δ ιά σ τ ιχ α  τής άποτεφρώσεως, καίτοι 
ανοικτής οϋσης τής θύρας του κλιβάνου, δεν αι
σθάνεται τ ις  δυσοσμίαν. 'Γά αέρια τής καύσεως 
έκφεύγουσιν άνωθεν διά καπνοδόχου, καί πριν 
έξέλθωσι, περώσι διά στήλης πεπυρακτωμένων 
γαιανθράκων, ένθα καίονται. ΐ ά  αέρια ταύτα δεν 
έχουσι καμμίαν όσμήν· ουδόλως δε παραπονούν- 
τα ι οί κατοικούντες πέριξ κατά τής γειτνιάσεως 
μετά τω ν άποτεφρουμένων σωμάτων.

Ή  άποτέφρωσις διαρκεϊ πλέον τής μιας καί 
ήμισείας ωρας, ή δέ θερμοκρασία δεν ΰψούται 
όπερά νω τω ν <51)0 βαθιών.

Υπ ά ρχ ε ι εν Μιλάνψ Ε τα ιρ ία  εχουσα επί κε
φαλής τόν ιατρόν Πίνην, τόν αληθή απόστολον 
τής άποτειρρώσεως. "Εκαστος δόναται, διά διαθή
κης ή διά πράξεως προτχωρήσεως εις τήν Ε τ α ι 
ρίαν νά ζη τήση  δπως μετά θάνατον ύποστή 
τήν άποτέφρωσιν επίσης όύναται νά ζη τήση  
ταύτην ή οικογένεια του άποθανόντος, εάν ουτος 
δεν έξέφρασεν εναντίαν θέλησιν. Ή  Ε τα ιρ ία  απο
στέλλει τήν δήλωσιν εις τόν Νομάρχην, δστις, 
πριν δώση τήν άδειαν, συμβουλεύεται τόν Εισαγ
γελέα. Ό  Είσαγγελεΰς ζη τ ε ϊ  νά  ράθη άν έγνώ- 
σθη ή αίτια  τού θανάτου· έν εναντία περιπτώσει 
αίρεται ή άδεια. Πολλοί Γάλλοι άπετεφρώθησαν 
ούτως έν Μι/,άνω.

Έ ν  Βρεσκία ή καύσις ένεργεϊται κατ’ άλλο σύ- 
στηρα . Ό  κλίβανος είνε τοποθετηρένος έν αυτή 
τή  αιθούση, ένθα παρίστατα ι ή οικογένεια. Ή  
εργασία διαρκεϊ ολίγον τ ι  πλέον τής 1 όυρας. 
Ή  θερροκρασία ποικίλλει άπό 700  ρέχρ ις 800 
βάθρων. Ά λ λ ’ ή διάρκεια τής καύσεως έξαρτάται 
πάντοτε άπό του όγκου τού σώρατος· οι παχεϊς 
καίονται ταχύτερου τω ν ισχνών.

Έ ν  Γεορανία εν ρόνον άποτεφρωτήριον όφί- 
σ τα τα ι, τό τής Γότθας, ίδρυθεν συνεπείφ άδειας 
τής αΰτοκρατορικής κυβερνήσεως καί οηροτική 
δαπάνη. Ιίάντες οί Γερρανοί καί οί ξένοι, οί θέ- 
λοντες νά άποτεφρωθωσι ρ ετά  θάνατον, ρεταφέ- 
ρονται εις Γότθαν.

Ή δη  έν Γαλλίφ οί κ,κ. Βρουαρδέλ καί Βαρτέ 
έν όπορνήρατι πρός τό Συρβούλιον τής οηροσίας 
υγιεινής συρπεραίνουσίν ο τι ήθελεν είνε επωφε
λές νά έπιτραπή ή άποτέφρωσις τω ν σωράτων, 
άτινα έχρησίρευσαν εις άνατορικάς ρελέτας.

'ν·— “
Ή  ευφυΐα ενός διδασκάλου εδηριούργησε,δυνά- 

ρεθα νά είπωρεν, ένα τώ ν οιασηροτέρων άνδρών 
τοϋ καθ' ήράς αιουνος, τόν Βενιαρίν Κωνστάντιον. 
Ούτος παϊς ων ήτο δυστροπώτατος καί άρελέστα- 
τος, πάντες οί άναδεχθέντες τήν άνατροφήν του 
διδάσκαλοι άπέτυχον, ούδέν σχεδόν κατορθώσαν- 
τες νά διδάςωσιν αΰτόν. Έ π ί τέλους είς, ουτινος 
ή ευφυΐα έςισοϋτο πρός τάς γνώσεις, βλέπων τό 
άδύνατον τής μορφώσεως τοιούτου παιδός, είπεν 
αυτφ άν ήθελε νά τόν βοηθήση εις τό νά είίρωσι 
νέαν τινά  γλώσσαν, ήν αυτοί οί δύο ρόνον νά έν-

νο ώ σ ιν  ό παϊς έκολακεύθη έκ τής τοιαύτη; προ- 
τάσεω ; καί -αρεδέχθη αυτήν, προθύρως. Άπ ό 
τής ήρέρας έκείνης, οί δυο συνωρόται ήσχολούν- 
το άνενδότως είς τήν δημιουργίαν τής νέας γλώσ- 
σης. Ό  παϊς έρελέτα , έγραφεν υπό τήν οδηγίαν 
τοϋ διδασκάλου. Έφεΰρον τό αλφάβητο ν. λέξεις 
καί φράσεις, έδηριούργησαν γραμματικούς καί 
συντακτικούς κανόνας, καί ή νέα γλώσσα  έτε- 
λειοποιεϊτο ΰπ’ αυτών καθ' έκάστην, ύπερβαι
νούσα κατά πλούτον καί άρρονίαν τάς λαλουρέ- 
νας, άχρις ού ό Κωνστάντιος, νομ ίζων οτι έγένε- 
το εφευρέτης νέας καί ωραιότατης γλώσσης εύρέ- 
θη άνεπαισθήτως κάτοχος τής . . . άρχαίας ελ
ληνικής, άποκτήσας ταυτοχρόνους καί τόν πρός 
τή ν μελέτην έρωτα.

Κατά τό Ι7 8 9 ο ί ΓΙαμΐσιοι περιεϊχον <550,000 
κατοίκων ρόνον. Ή  Αίλλη, πόλις σήρερον
170,000 κατοίκων, δεν είχε τότε ή 13,000, 
καίό "Αγιος Στέφανος, εχων ήδη πληθυσρόν 120 
χιλιάδας, ήτο τότε πολίχνη 0 ,000  ψυχών. *0 
πληθυσμός τού Λονδίνου δεν έφθανε τό έκατομ- 
ρύριον. Μόλις μετά 30  έτη, πρός τό 1810, ήρ- 
ξατο χωρούσα έπί τά  πρόσω ή αύξήσις, αλλά 
πολλφ βραδΰτερον τής ήδη παρατηρουρένης.

Ο'ύτω κατά τό 1836 ό πληθυσμός τώ ν  11α- 
ρισίων δεν ύπερέβαινε τάς 0 00 ,000 , ούδ’ ό τού 
Λονδίνου τό  I .,500,000 · τό  Βορδό» ήρίθμει 
0 0 ,0 0 0 , καί ή Λυών καί ή Μασσαλία άνά 150 
χιλιάδας· τό. Βερολίνου ήτο πρωτεύουσα '250 
χιλιάδων ψυχών, καί ή Βιέννη 3 00 ,000 . Έ ν  τφ  
νέω  κόσμω αί διαφοραί είνε έ τ ι αίσθητότεραι.

Ή  άπογραφή τού 183(5 αποδίδει εις τήν Νέαν 
Ύόρκην πληθυσρόν 2 70 ,000 , ενψ ή τοϋ 1880
1 .206 .000 , Ό  Ά γ ιο ς  Λουδοβίκος ε ίχε τότε
10.000, καί σήρερον 3 5 0 ,0 0 0 · ή Φιλαδέλφεια
190 .000 , καί ήδη 8 4 7 ,000 . Τό Χικάγον, άγνω
στον έν έτει 183(5, είνε ήδη πό) ις 500 ,000 .

Κατά τό  1882, τέσσαρες πόλεις έν Ευρώπη 
ύπελογίζοντο ώς έχουσαι πληθυσρόν υπέρ τό έκα- 
τορρύριον τό  Αονδίνον, 3 ,833 ,440 , οί Παρίσιοι 
2 ,225 ,010 , τό  Βερολίνου 1 ,222 ,550 , ή Βιέννη 
1 ,103,110. Μετ' αύτάς άκολουθούσιν ή .ΙΙετρού- 
πολις (87 (5 ,570), ή Μόσχα καί ή Κωνσταντι
νούπολή (6 0 0 ,0 0 0 ), ή Γλασκώβη καί ή Λιοερ- 
πούλ (5 0 0 ,0 0 0 ),  ή Νεάπολις καί ή Μ αγχε- 
στρία  (400 ,0 0 0 ).

Έ ν  τ ιν ι συναναστροφή ,Γάλλων και 'Ρώσ- 
σων, λόγου ελθόντος περί της περιφήρου εις 
Ί ’ωσσίαν στρατείας τοϋ ρεγάλου Ναπολέοντος, 
είς τώ ν  Γάλλων ώνόμασε τή ν πυρπόλησιν τής 
Μόσχας βάρβαρον πράξιν. —  Καθόλου δεν είνε 
βάρβαρος, άτρήντησεν είς τώ ν  'Ρ ώ σ σ ω ν  έρρίψα- 
ρεν μίαν ολόκληρον πόλιν είς τό  πύρ διά νά ζε- 
στάνωμεν ολίγον τόν αύτοκράτορά σας, καί διά 
νά τού φέςωμεν νά γυρίση οπίσω.

' Βν Άβήναn , ί>  τοϋ τυπογραφείου Άνίρέου Κορομηλ« 1 8 8 4 —  Β ', 850.


