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„Διά τούς μίμους δεν όπάρχει υστεροφημία, ουδε πλέ- 
κουσιν οί [μεταγενέστεροι στεφάνους χάριν αυτών“ .εΐπεν 6 
Γκάϊτε, καί ουδείς ¿τόλμησε μέχρι σήμερον νά διαμφισβη- 
τήση το κύρος τη ς  άλη&ινής ταύτης ρήσεως, δσον και άν 
φαίνεται ή σύγχρονος έποχή συμπαγέστατα διακειμένη προς 
τούς πρωτα9·λητάς της σκηνής. Παρά τοίς πεπολιτισμένοις 
όμως Ι&νεσι δεικνύεται όσημέραι 
μείζων έκτίμησις καί στοργή προς 
τούς έν&έους τούτους ερμηνεΐς 
των λεπτότερων τού ανθρώπου 
αίσ&ημάτων, καί ή δάφνη ευσε- 
βώς κατατίθεται έπί του τάφου 
των άναπαυδέντων από διπλού 
έν τω κόσμω τούτω άγωνος, 
χωρίς διά τούτο νά παύση ευω- 
διάζων ό αμάραντος στέφανος 
του ά&ανάτου δραματουργού.

‘Ημείς δεν ηυτυχήσαμεν 2τι 
νά δαπανήσωμεν καν απλώς 
προς χειραφέτη.σιν τοιουτου κοι
νωνικής μορφώσεως οργάνου, 
όποιον εΐνε ό ή&οποιός, άρκού- 
με&α δε ν’ άποδίδωμεν τάς τοι- 
αύτας στερήσεις είς την έπεί- 
γουσαν έκπλήρωσιν άλλων ου- 
σιωδεστέρών αναγκών. ’Αντί νά 
σχολιάσωμεν ήμεΐς τό πράγμα, 
προτιμωμεν σήμερον νά προτά- 
ξωμεν περιέργου εΐκόνος, παρ- 
ιστανούσης παράδοξον έπειςόδιον 
έκ του ιδιωτικού βίου τού με- 

•γίστου των νεωτέρων χρόνων δρα
ματουργού, τήν είκόνα τού δαι-
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μονιωτέρου έρμηνευτού των δραμάτων αυτού καί κωμφδιων. 
Οί Γερμανοί, μή εχοντες ανάγκην νά έξιππάζωνται διά την 
ανυπέρβλητον υποκριτικήν υπεροχήν τού Λουδοβίκου Δέ- 
βριεντ, αφού αυτοί κατά τά  τέλη της παρελ&ούσης έκατον- 
ταετηρίδος άνέσκαψαν, εδρον καί έδειξαν είς τον λοιπόν.κό
σμον καί προ πάντων είς τούς Αγγλους τά  αριστουργήματα

τού Σαικσπήρου, άποφαίνονται, 
ότι ό συμπατριώτης αυτών όπήρ- 
ξεν δ πρώτος επί' τής σκηνής 
τεχνίτης, καί ότι πάσα μεταγε- 
νεστέρα πρόοδος όφείλεται είς 
τάς υποδείξεις ¿κείνου, χωρίς 
μάλιστα νά τείνη προς τήν τε
λειότητα του αρχηγέτου.

Συμβαίνει δ’ ένταύ&α πε
ρίεργόν τ ι ως προς τήν κριτι
κήν έκτίμησιν των τεχνικών χα
ρισμάτων τού Δέβριεντ,· όν «ρ- 
κούνται άποκαλούντες ϊξκίοιον, 
άμίμητον καί τά  τοιαύτα — φρά
σεις άληδ-ως ξέναι τής γερμανι
κής έμβριδείαςκαίάκριβολογίας. 
Περί οίαςδήποτε άλλης έξοχό- 
τητος έν τε τη έπιστήμη, τή  
τέχνη, τη πολιτεία καί έν γένει 
έν τη γερμανική κοινωνία δυνα- 
ται πας τις σχεδόν, τυχών στοι
χειώδους μορφώσεως, ν’ απομνη
μόνευση ή ν’ αυτοσχεδιάση έρω- 
τώμενος αυτοτελή τινα καί όπως- 
ούν έπαρκή κρίσιν, περί τού ήμε- 
τέρου όμως' ή&οποιού προκειμέ- 
νου, ό Γερμανός τούτο μόνον 
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γνωρίζει ή τουλάχιστον λέγει, ότι ,,ό Δέβριεντ έμιμεΐτο 
αμίμητα!“ Ο! γέροντες μετά φρίκης ένδυμούνται την δείνα 
σκηνήν του δείνα δράματος, έν ω ήκουσαν και εϊδον κρω- 
ταγωνιστούντα τον Δέβριεντ έπί της σκηνής του Βερολίνου, 
όσοι δ ’ έξ ακοής δαυμάζουσι μεθ·’ ημών τόν μέγαν καλλι
τέχνην άπορουσι συγχρόνως μή ευρίσκοντες ούδ’ έν τή  φαν
τασία άνωτέραν βαδμΐδα υψους, είς ο συνήδ·ως ανάγονται 
οί διασημότεροι υποκριταί των ήμερων μας. Αΰτοι οί 
Άγγλοι, οίτινες τιμωσιν αφ ενός τό ποσον και την σπου- 
δαιότητα τής εργασίας τών Γερμανών περί την μελέτην του 
Σαίκσπηρ, δεν ανέχονται όμως άφ’ ετέρου καί την άχοξέ- 
νωσιν του μεγίστου ποιητοΰ των, όν οίκειοποιοΰνται οί Γερ

μανοί, ως γνωστόν — όμολογούσιν, ότι έπέπρωτο έν γερ
μανική μεταφράσει καί διά τής πνοής του Δέβριεντ να έμ- 
φυσηδή ζωή είς τόν έπί μακρόν νεκροφανή Σαίκσπηρ.

Ώ ς  έπίλογον ήμεΤς τής βραχείας ταυτης περί Δέβριεντ 
σημειώσεως προςδέτομεν τήν εξής έν σχέσει πρός τά  ήμέ- 
τερα ευχήν, οπως δηλ. έπέλθη ως τάχιστα καί παρ’ ήμΐν 
ή έποχή δραστήριας καί πεφωτισμένης ένεργείας προς δη
μιουργίαν έδνικού δεώτρου καί μόρφωσιν άξίων του ¿νάμα
τος καί τής αποστολής ήΘ·οποιών, ύποβοηδήση δε τήν' έπι- 
τυχίαν του σημαντικού τούτου έργου ή όσημέραι αυξουσα 
κοινωνική μας πρόοδος.

Η Ψ Υ Χ Η  Τ Ω Ν  Α Γ Ρ Ι Ω Ν .

Ουδέποτε ή φόσις ήμέλησε νά έμπνευση είς τούς αφε
λείς δαυμαστάς. της πολλω Ιξαισιωτέρας καί άνδρωπινωτέ- 
ρας ιδέας περί μελλουσης τινδς ζωτς, παρ’ όσον εΐνε ή θεω
ρούνται τοιαύται αί περί ψυχτς δοξασίαι τμιβαρβάρων τινων 
λαών, οίτινες πάντοτε δ ι’ υποκριτικής καί προςπεποιημένης 
τινός σοβαρότητος έφάνησαν πρεσβεΰοντες κατά τήν αρχαιό
τητα τά  τερατωδέστερα αποκυήματα τής στρεβλής φαντα
σίας των. Ή  πλήρης ποιήσεως αφοσίωσις άρχεγόνων τινων 
λαων είς τήν φιλόστοργον φΰσιν εΐνε πολλω υπερτέρα καί 
-ίδανικωτέρα των βαναύσων τάσεων τουτου ή έκείνου του. 
λαού, όςτις έν τή  Ιστορική των γεγονότων φορά ¿μοιάζει 
τόν ήμιμαδή άνδρωπον έν τή  κοινωνική παλαίστρα.

Τελευτάϊαί τινες υπό σοφών Γερμανών Ιρευναι περί του 
δέματος τούτου έφείλκυσαν καί τήν ήμετέραν προςοχήν, 
συνοψίζομεν δέ χάριν των Αναγνωστών τής ,,Κλειους“ τάς 
περιεργοτέρας περί του πράγματος ειδήσεις. Ό σ ο ν . καί άν 
φαίνωνται παράξενα τά  πορίσματα των ιστορικών τούτων 
άνασκαλεύσεων, παρέχουσιν όμως είς τούς ψυχολογούντας 
παρατηρητάς μετά πολλών δελγήτρων καί χρησιμώτατα 
ένίοτε διδάγματα πρός γνιϊσιν καί έκτίμησιν τής ανθρώπι
νης φόσεως. 'Οποίους τοΐ δντι έλιγμους έδέησε νά κάμη 
τό ανθρώπινον πνεύμα μέχρις ου ώριμάση πρός αποτελεσμα
τικήν άντίληψιν ύψηλοτέρων θρησκευτικών ίδεών! Ή  Πρό
νοια διέδεσε τήν φοράν τής πνευματικής άναπτυξεως κατά 
τούς αυτούς τής αρμονίας νόμους, μεδ’ ών διέταξε καί τήν 
περί ημάς φΰσιν.

Οί πλησιέστατα πρός τήν φύσιν ζήσαντες άνδρωποι, 
κατά τάς μάλλον άπομεμακρυσμένας των ιστορικών χρόνων 
έποχάς, άντιλαμβάνονται μετ’ αγνώστου είς ημάς «φελείας 
τά  διάφορα τής ζωής φαινόμενα, προάγονται δέ βαθμηδόν 
είς τήν χαρακτηριστικήν διάκρισιν μεταξύ κόσμου υλικού 
καί κόσμου πνευματικού. ’Αλλά τίς ή ανάγκη τ  μάλλον 
ποία ή αίτία πρός διέγερσιν αυτής τής παραδόξου τού άν- 
&ρώπου πείνης πρός έξευρεσιν καί άπόλαυσιν ίδανικωτέρου 
τινός κόσμου, καί διατί ή πρόωρος αυτη ορεξις φαίνεται 
αναπόσπαστος, από τής άνδρωπίνης φυσεως; Ουδέ Ιχνος 
άλλης τινός τού πράγματος αιτιολογίας φαίνεται έκτός τής 
ευεξήγητου έπιδυμίας τού ανθρώπου πρός οίανδήποτε ίκα- 
νοποίησιν καί άνακούφισιν άπό των αίκιών καί των δλίψεων 
του υλικού κόσμου, τόσον τραχέος καί μοχδηρού. 'Η  δέ 

.αυτοσχέδιος δημιουργία τού ιδανικού τούτου μικροκόσμου 
γίνεται βεβαίως έπί τή βάσει των προχείρων καί ούχί αναλ
λοίωτων πάσης ίστορικής περιόδου Ιδεών, κλίσεων καί αναγ

κών. Καί ολίγη καταβάλλεται τή  άληδεία φροντίς υπό τού 
άνδρώπου πρός μονιμοποίησιν τού ίδίου αυτού έργου, οπερ 
ίσως δεωρεΐ αδύνατον καί άνεπίδεκτον αυθυπαρξίας, άλλ’ 
έν τούτοις λατρεύει αυτό ώς υπάρχου, ώς υπάρχου έν τή 
φαντασία του. Τ ί άλλως δυςκολεύει ήμας, τούς σημερινούς, 
νά παραδεχδώμεν ώς φυσικήν τήν τάσιν ταύτην τών πρω
τογενών άνδρώπων, λατρευόντων τό έργον τής φαντασίας 
των καί εΰλαβώς συμπαδούντων πρός τό ίδιον δημιούργημα; 
Τίς έξ ημών δέν αποδίδει πραγματικήν αξίαν είς ό,τι ό 
ίδιος ώνειροπόλησεν, ήγάπησε καί ηύτύχησε νά καταστήση 
καί.πρός άλλους σεβαστόν;

Ό  άνθρωπος ένωρίτατα έδεώρησεν ώς τό άποτροπαιό- 
τατον τών παθημάτων του τόν δάνατον, συνεχώς έπεδύ- 
μησε νά παρατείνη μέχρις αίωνιότητος τόν βίον του καί 
πρός τούτο έπλασεν άδάνατον έαυτώ ψυχήν. Καί αυτή δε 
ή φύσις, ώςεί έπιδοκιμάζουσα τήν τολμηράν ταύτην τού αν
θρώπου απόπειραν, χαρέσχεν αύτω πάσαν πρός έπιτυχίαν 
τού σκοπουμένου βοήδειαν, παρειςάγουσα είς τά  όνειρά του 
ζωντανούς τους χδές ακόμη ταφέντας. Έντεύδεν ύπάρχουοι 
λαοί, "οίτινες τότε μόνον Ικλαμβάνουσι τούς άποδανόντας 
συγγενείς ή φίλους των πράγματι νεκρούς, όταν πλέον παύ- 
σωσιν έμφανιζόμενοι είς τά  όνειρά των. Άλλοι πάλιν κι- 
στευουσιν, ότι οί καδ’ δπνους παριστάμενοι νεκροί έχουσιν 
ανάγκην σωτηρίας καί τότε μόνον είςέρχονται είς την αίω- 
νίαν μακαριότητα, όταν αφίσωσιν ήσυχον τόν ύπνον τών 
γνωρίμων των. Έ ν ταΐς χώραις μάλιστα τών Άλπεων εΤνε 
λίαν διαδεδομένη ή πίστις είς τάς τοιαύτας έμφανίσεις τών 
πνευμάτων, τά  όποια δεν παρουσιάζονται υπό τό άνδρώχινον 
μόνον παράστημα, άλλα καί υπό μορφήν κυνών, γαλών, πτη
νών, μετεώρων φώτων καί άλλων συμβολικών παραστάσεων, 
οΤον στεναγμού, κλαυθμυρισμού καί 8·ορύβου. Οί περίφοβοι 
δεαταί ή άκροαταί ζητούσι διά προςευχών, έξορκισμών καί 
παρομοίων ευχών νά καδησυχάσωσι τά  ανήσυχα ταύτα πνεύ
ματα, περίλυποι όμως έκλαμβάνουσι τό όραμα ώς προάγγε- 
λον προςεχεστάτου δανάτου έν τώ οίκω ή τή  γειτονεία. 
Αλλά μήπως καί σήμερον έν ’Ανατολή δέν έπικρατούσιν αί 
γελοιόταται, ένίοτε όμως καί όλεδριώταται αυται προλή
ψεις; Ποσάκις δεν έξαρτάται ή τύχη τού κλινήρους άσδε- 
νούς άπό τών οιωνών, παραμελεΤται δέ καί ή ιατρική περί- 
δαλψις καί λησμονεΐται ή παρήγορος δρησκεία;

Παρ’ ήττον άνεπτυγμέναις φυλάίς άπαντώσιν άφελέστε- 
ραι δοξασίαι, πολλαί δ ’ έξ αυτών πιστεύουσιν ότι αυτή ή 
ψυχή τού ζώντος προςώπου, τό όποιον ονειρεύεται τις, πτε-
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ρυγίζεί παρά τό προςκεφάλαιον τού κοιμωμένου. ΊΓπάρχουσι 
μάγοι, οίτινες αυτοί εαυτους έκκωφούσι διά ν’ άμβλύνωσι 
τήν Ιδίαν άντίληψιν ώς πρός τόν υλικόν τούτον κόσμον, κα- 
ταστήσωσι δέ δυνατήν καί ώς οιόν τε συχνήν τήν πτήσιν 
της ψυχής των είς τάς χώρας τών πνευμάτων, όπου βλέπουσι 
κατά πρόςωπον τό ύπερφυσικόν μεγαλεΐον τού πνευματικού 
κόσμου καί πολυτίμους λαμβάνρυσιν ανακοινώσεις. Εννοεί
ται, ότι ή άεροναυτική αυτη χρησιμοποίησις τής ψυχής όζει 
έμπορικής πως συναλλαγής, έξατμίζεται δέ τό ιδανικόν έκεΐ, 
όπου ,προηγήδη σωματικός ακρωτηριασμός. ’Αλλαχού πάλιν 
πρεσβεύεται, ότι ή ψυχή δραπετεύει υπνούντος τού σώματος, 
ή άσδενούντος ή καί καραφρονούντος. Τότε εινε ανάγκη 
νά προςέλδωσιν ίερέϊς καί φαρμακεΐς πρός άνίχνευσιν τών 
δραπέτιδων τούτων ψυχών, όπως μανδρίσωσιν αΰτας ασφα
λώς καί έγκαίρως. Συχνά συμβαίνει όμως ν’ άποπλανηδώσι 
τά  εύπετή έκεΐνα όντα καί νά μην έπάνέλδωσι ποτέ. Σή
μερον έτι έν Αυστρία, έν τοϊ άλλοτε Δουκάτω τής Στυρίας, 
έπικρατούσιν ομοίως παράβολοι ίδέαι, καδ’ άς πάσα περι- 
ϊπταμένη χρυσαλλίς δεωρεΐται ώς „ψυχή ¡ίάπτου“, έξελδούσα 
. . . .  είς περίπατον ίσως, οί δέ δεισιδαιμονέστατοι κάτοι
κοι τού τόπου έκείνου προδυμοποιούνται είς τοιαύτην συνάν- 
τησιν νά συλλάβωσι τό άκακον έκεΐνο έντομον καί έπειτα 
ν’ άπομακρύνωσιν αυτό δι’ ίσχυράς τών πνευμόνων των 
πνοής πρός ήν ήδελον ευρει κατάλληλον διεύδυνσιν · άλλως 
ουδέποτε δά  έξυπνίση ό έκεΐ πού ή αλλαχού κοιμωμενος 
. . . .  ^άπτης. — Έ ν  πολλάΐς τής μέσης Ευρώπης χώραις 
όταν άποδάνη τις κατ’ οίκον, εΰδυς τρέχουσιν οί οικείοι είς 
τ ’ αμέσως παρακείμενα [λέρη, οΐον κήπους, αγρούς καί παν
τού όπου υπάρχει φυτεία, καί τινάσσουσι διά τών προχειρο- 
τέρων μέσων παν δένδρον καί πάντα δάμνον, καί τούτο ινα 
δι’ έκφοβισμού άναγκάσωσι τήν τυχόν έπ’ αυτών καδίσα- 
σαν ψυχήν νά έπιστρέψη είς τό σώμα, όπερ χροώρως ή κατά 
λάδος έγκατέλειψε. Γελοιότερον εΤνε τό έδιμον άλλης ευ
ρωπαϊκής πάλιν χώρας, ένδα οί κατά παλαιόν εδος τασσό
μενοι φύλακες τού πτώματος, άμα τή έκπνεύσει τού ψυχορ- 
ραγούντος, άρχονται έπιδιδόμενοι είς παντοΐα παίγν.ια καί 
αστεϊσμούς, σκοπούντες διά τούτων νά διασκεδάσωσι την έν 
τω οίκω έτι πα'ραμένουσαν ψυχήν τού δανόντος. Άλλοτε 
πάλιν παραδέτουσι τού πτώματι κάδισμα καί 'προςκαλοΰσι 
τήν αόρατον ψυχήν ν’ άναπαυδή έπ’ αυτού καί νά μή έξαντ- 
λήται μένουσα όρδία.

Ό σον δ ’ αφορά τάς εξωτερικής έκδηλώσεις τής έν ήμΐν 
οίκούσης ψυχής, πολλοί, μέχρι σήμερον έτι, λαοί πιστεύουσιν, 
ότι ή άπό τού άνδρωπίνου σώματος ριπτομένη κατ’ εικόνα 
αυτού καί όμοίωσιν σκιά εΐνε αυτή ή ψυχή, παρά πάσας δέ 
τάς διαμαρτυρήσεις τής'όπτικής έπιμένουσι υομίζοντες, ότι 
τά  άψυχα πτώματα στερούνται καί σκιάς, καί ότι ό άνδρω- 
πος μετά Θάνατον έξακολουδεΐ έν άλλω τινί τόπω νά δια- 
τηρή. τήν έπίγειον μορφήν του, καί ό έκεΐ βίος του ούδέν 
άλλο εΐνε, είμή ζωηρά τις καί διαρκής άν-ήχησις τού έν- 
ταύδα. 'Η  χάρις δέ τών αφελών τούτων δοξασιών αυξάνει 
συνήδως κατ’ εύδυν λόγον πρός τήν άγριότητα τών πρ$- 
σβευόντων αύτάς. Διότι κατ’ άλλους πάλιν αί. ψυχαί ου
δόλως άποβάλλουσι τά  ιδιώματα τού σώματος, έφ’ οδ Ιφέ- 
ροντο κατά τήν έν τω κόσμω τοΰτω περιοδείαν τ ω ν  καί: 
ώς έκ τούτου συχνά κινδυνεύουσι ν’ άποδάνωσι καί αυτοί 
τής πείνης ή της δίψης, νά χάδωσι κατά τόν πλούν ή τήν 
πτήσιν διαρκούντος τού έσπευσμένου έντεύδεν ταξειδίου των 
είς τόν άλλον κόσμον, ποδούσιν ύλικάς απολαύσεις, διότι 
επίσης διατελούσιν οδσαι καί όντες δύο διαφόρων γενών,

έξακολουδούσι νά χολεμώσι τήν μακροχρόνιον άνίαν διά 
τής έξασκήσεως τών κοσμικών έπαγγελμάτων, συναναστρέ
φονται φιλοφρόνο)ς ή έριστικώς πρός άλλήλας, ένίοτε δέ 
προάγονται καί είς υψηλοτέραν περιωπήν, ήν δέν ήδύναντο 
βέβαια νά φδάσωσι κωλυόμενοι ύπό τών σωματικών ένταύδα 
δεσμών. Ουδέ λησμονούσι τούς ζώντας, καδ’ ών ένίοτε 
έχδρικώς διακείμεναι λίαν έπιζημίως ένεργούσι καί έντεύδεν 
ίδύνουσι τάς τύχας τών λαών.

’Επειδή δέ ή άδάνατος ψυχή εΐνε δυνατόν νά μεταβι- 
βασδή όπου ήδελέ τις διευδύνει αυτήν, πολλοί ίνδοί ιατροί 
έμφυσώσι τάς τών άποδνησκόντων είς τά  σώματα τών παι
διών, οί δέ σκοτεινοί φυσιολόγοι τών τόπων έκείνων λύουσι 
τό καδ’ ημάς δυςεπίλυτον αίνιγμα τών .κληρονομικών ομοιο
τήτων της συγγενείας άπλούστατα, ίσχυριζόμενοι, ότι έάν
μέλος τι τής οίκογενείας άποδάνη, εύδυς ή ψυχή του έξο-
λισδαίνει είς τόν νεογέννητον βλαστόν τής ίδίας οίκογενείας, 
ούτως ώςτε ό νεαρός ανεψιός φιλοξενεί εύγνωμόνως τήν ψυ
χήν τής δείας του, καί ό έγγονος δυνατόν νά γείνη κατ’ 
ουσίαν ή μάμμη τού εαυτού του. Φροντίζσυσιν όμως οί
σοφοί αυτοί άνδρωποι νά μάς καδησυχάσωσι διά τάς και-
νάς ταυτας διδασκαλίας προςτιδ·έντες, ότι έν ή περιπτώσει 
αί τόσον ευκόλως μετοικούσαι αυται ψυχαί δέν κατορδώσωσι 
νά έγκατασταδώσι πάλιν έν κοσμικώ τινι φορείω, άφίπταν- 
ται εις τους παραδείσους καί έκεΐ ένδιαιτώνται άσώματοι 
καί άυλοι, ούχί όμως καί άνευ χαρακτηριστικού τίνος παρα·> 
στήματος, περί τής φύσεως τού οποίου ούδέν λέγουσιν ήμΐν, 
άφίνοντες νά μάς φωτίση ό δεός τών αγρίων όμοεδνών των, 
όςτις τά  πάντα δύναται.

Άλλη τις όμάς αγρίων φυλών ου μόνον τους άνδρώ- 
πους, άλλα καί ζώα καί δένδρα καί καρπούς καί λίδους καί 
όπλα καί σκεύη έτι δεωρεΐ ώς έμψυχα. Ουτω τό πνεύμα 
σφυράς, όλοτελώς έκ τής πολλής χρήσεως φδαρείσης, τίδε- 
ται έν τή μελλούση ζωή καί πάλιν είς τήν διάδεσιν τής 

*ψυχής τού πρώην έν τώ κόσμω τούτω σιδηρουργού κτήτο- 
ρός της. ’Επίσης τό πνεύμα περιδέραιου, όπερ εφερεν έδώ 
ή δείνα δνητή, περιβάλλει καί έκεΐ τόν ώραΐον τράχηλον 
τής ψυχής τής προτέρας κυρίας του. Άλλ’ ή μεταξύ τών 
δύο κόσμων ζωηρά αυτη συναλλαγή δέν περιορίζεται μόνον 
είς ταύτα. Πολύ ώραία δύναται μία ψυχή νά χρησιμοποίηση 
είς τας αιωνίους μονάς τά  σκεύη, τά  όποια οί συγγενείς, 
προνοούντες παρομοίας άνάγκας τού μέλλοντος βίου, ¿φρόν
τισαν νά έναχοδέσωσι μετά τού πτώματος είς τόν τάφον τού 
πεφιλημένου νεκρού. Έ π ί τή  βάσει δέ τών τοιούτων δοξα
σιών χροςέχουσιν οί οίκεΐοι τού δανόντος νά μή συνδάπτωσι 
πράγματα, ών ή καταχρηστική χρησιμοποίησις ήδύνάτο νά 
προξενήση έκεΐ έπάνω τά  αύτά κακά, άτινα καταδλίβουσι ' 
τούς δνητοός τού ματαίου τούτου κόσμου, καί φοβούμενοι 
τρόπον τινά' τήν διαφδοράν τού ουρανίου ασύλου τών ψυ
χών προδυμοποιούνται νά έμποδίζωσι τήν είςαγωγήν έπικιν- 
δόνων αντικειμένων, καί ούτως ό τάφος τών νεκρών λαμ
βάνει κατά τήν έπικήδειον τελετήν όψιν άληδινού τελωνείου, 
έν ω βλέπει τις δραυόμενα όπλα καί άλλα όποπτά πράγ
ματα υπό τήν Ιπιτήρησιν έπί τουτω ώρισμένων πραγματο- 
γνωμόνων. Καί μή τις παραξενευδή διά ταύτα, διότι πει- 
στικώτατα. τεκμήρια άποδεικνυουσιν, ότι τάς δεολογικάς 
ταυτας ιδέας δέν. έτυχε νά έχωσι καί μέχρι σήμερον νά 
διατηρώσι δεισιδαιμόνως μόνοι οί Ίνδοί της ’Αμερικής καί οί 
άγριάνδρωποι τής Πολυννησίας, διότι εΐρων μοίρα άπεκάλυψε 
χρό τίνος είς τά  όμματα γερμανών αρχαιοδιφών τάφους 
Ιν τή  ανατολική Πρωσσία, έν οΐς άνεπαύοντο άπ’ αιώνων
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χαλαιότατοι σκελετοί μετά βρομάτω ν όπλων καί παντοίων 
άλλων, σκευών. - Τίς,.δύναται ν’ άρνηθ'ή, ότι τοιαϋται ίδέαι 
δίν εβόσ^ησαν χιθανώτατα καί είς τάς μακαρίας τής ’Ανα
τολής, χωράς, όπου άλλως διετηρήθησαν παραβολώτερα 
έθιμα; ' ■

Τά.άνωτέρω παρέχουσι το ένδόσιμον να δικαιώσωμεν 
τούς.άρχαίους Αιγυπτίους, οντινες δεν προήχθησαν ανευ προη- 
γη&έντων βέβαια παρομοίων θεολογημάτων να έπινοήσωσιν 
ή τουλάχιστον ν’ ,άναγάγωσιν είς ακέραιον δόγμα τά  τής 
μετεμψυχώσεως, ήτις ακόμη απασχολεί πολλάς κεφαλάς. 
Διάσημος.συγγραφευς διηγείται, ότι έγνώρισε Γερμανόν συμ
πατριώτην του,, αμαξηλάτην· το έπάγγελμα, άνθρωπον φρο- 
νιμωτ^τον: κατά τάλλα καί όπωςουν άνεπτυγμένον, άλλα 
φρονοΰντα μετά πολλών άλλων, δτι ή ψυχή του δέν έχει 
σκοπόν- να άφήση τον κόσμον τούτον μετά τον θάνατον του 
προςωρινοϋ. κατόχου της, καί, φανταζόμενον, δτι έκ τής κα
λής. ή κακής διαγωγής του έξηρτάτο να παρειςδύση αυτη 
βραδύτερον είς· τό σώμα διευ&υντου ταχυδρομικού τμήμα
τος ή ρίς,'άπλουν τής υπηρεσίας υπ'οζύγιον.

-Εις τά: ένδότατα τής ’Αφρικής φυλαί τινες πρεσβευου- 
σιν, δτι ή μετεμψύχωσις συμβαίνει έκτος των όρίων του κό
σμου, τοότόυ, αί δε ψυχαι δικαιούνται ή εΐνε προωρισμέναι 
πολλάκις να. εΪςπηδ.ώσιν είς τά  σώματα των κτηνών του 
ουρανου', καί Ικεί, άναλόγως τών βλαβερών ή επωφελών 
Ιδιοτήτων αυτών, ν’ άποβαίνωσιν επίσης μισητα'ι ή και ν’ 
άπο&εώνται. Ή· συγχυσις και ό παραλογισμός δεν έχουσι 
νοητά δρια, ώς βλέπουσιν oί Άναγνώσταί μας. ’Αλλαχού 
έπικρατεί ή πρωτότυπος όσον καί μανιώδης ίδέα, δτι τά  
σαρκοφάγα έξ ανάγκης ξενίζουσι τάς ψυχάς τών άνθρωπί- 
νων θυμάτων, τά  όποΤα μετ’ δρέξεως κατεβρόχ&ισαν. Πτηνά, 
οΐα ή. γλαυξ, δ κόραξ καί, ό δρυοκολάπτης νομίζονται πάν
σοφα, διότι -ίπτανται υψηλά καί, „κατά την τοιαυτην πτήσιν 
βλέπουσι κατά πρόςωπον τό υπέρτάτον νΟν“. Επειδή δε ■ 

.πιστευουσιν, ,δτι καί τά  ζώα άντί αίματος έκδικουσι τό^ 
φόνον τών οικείων, εΐνε άστειότατον τή  αλήθεια να βλέπη 
τις τους κυνηγούς- τ.ών μερών έκείνων, αίτουντας μετά συγ- 
κινήσεως συγγνώμην παρά τής ψυχής τοϋ αίμοφύρτου θηρά
ματος,· ή απαγγέλλοντας έξιλεαστικά λογύδρια πρό τών θυ
μάτων- τής ευστοχίας των, καί μάλιστα άν τύχωσι δντα σε
βαστών διαστάσεων, οίος ό-έλέφας, ου άποκόπτουσι τό εό- 
γενέστερον του σώματος μέρος, δηλ. την προβοσκίδα καί 
θαπτουσι, διότι άλλως- δεν ευρίσκει άνάκαυσιν ή ψυχή του.

.’Εν άντιθέσει δμως πρός προλήψεις, αίτινες Ιπικρατου- 
σιν έτι καί σήμερον ,έν Ευρώπη, δίν φαίνεται ήμίν δίκαιον 
νά δοθή τό γέρας τής φαντασιοπληξίας είς τους αγρίους 

• τών .άλλων ;ήπείρ«ι*ν./ ’Ε δ ώ ,. έν Γερμανία, πιστεύεται, ότι 
ή άπό μέρους·:τών γονέων συχνή βρώσις κρέατος τοϋ χοίρου 
καί του βατράχου έχει ώς άφευκτον αποτέλεσμα σπουδαίαν 
υπό κληρονομικήν Ιποψιν ανατομικήν άλλοίωσιν, δηλ. τά 
τέκνα των τόιουτων γο.νέων-γεννώνται καί μένουσι με μικρό
τατους οφθαλμούς. "Οσον καί άν περιορίζωνται αί τοιαυται 

.προλήψεις.μεταξύ-τών κατωτάτων του λαοϋ στρωμάτων ή 

.καί τών μάλλον άπομεμονωμένων χωρικών, Ιν τούτοις,- κατά 
τ ά ς ;απαιτήσεις του στοιχειωδεστέρου δικαίου, διατιθέμεθα 

- ευμενέστερου πρός ; τάς αφελείς δοξασίας τών απολίτιστων 
'λαών, παρ’ . οΐς ουτε.-θρήσκευμα άνώτερον. οδτε .πολιτικός: 
^συγχρωτισμός μετά ξένων, έπρόφθασαν ν’·άσκήσωσι τήν.σω-, 
•τηρίαν· αυτών. έπίδρασιν.., Ουδεν» -λοιπόν, παράδοξον'άν. ανέ
καθεν- α ίίνδικα ί φυλαί καθιέρωσαν τήν χρήσιν θρησκευτικών ■ 

.-συμβόλων, καί πρός τούτο έτυχον παρ’ αύτοίς ίδιαζούσης

προτιμήσεως οί βάτραχοι, οί όφεις, οί χοίροι, οί λαγωοί καί 
τά  τοιαϋτα. Χωρίς νά ύχερασπίσωμεν τό είδος καί τήν αξίαν 
τών θεολογικών τούτων αντιλήψεων, άναφέρομεν άπλώς ό,τι 
ένδιαφέρει τό ήμέτερον θέμα, .ότι δηλ. ή πρός τά  ζώα 
ταϋτα άπονεμομένη λατρεία αφορμήν ,έσχε παλαιάν τινα 
δοξασίαν, καθ’ ήν ένομίζετο, καί νομίζεται έτι σήμερον, ότι 
αί ψυχαί τών αρχαίων τής .φυλής αρχηγετών ηυδόκησαν νά 
κατέλθωσιν είς τοιουτον κτηνώδες ένδιαίτημα, καί διά τών 
ζώων τούτων άπό γενεάς εις γενεάν περαμένουσιν έν τη  χώρα, 
ήν καί προστατεύουσι. Παραλλήλως πρός τό τοιουτον τής 
μετεμψυχώσεως είδος άλλαι φυλαί δοξάζουσιν, ότι αί ψυχαί 
τών ευγενών προτιμώσι νά κατασκηνώσι μετά θάνατον τοϋ 
ανθρωπίνου σώματος είς τά  στήθη καλλικέλαδων καί έρω- 
τύλων πτηνών, ένώ αί τών πενήτων καί ιδιωτών συσπειρών- 
τα ι είς τήν κοιλίαν τών άγενεστέρων τετραπόδων καί ερπε
τών. Ένταϋ&α παρέχεται ήμΐν άφορμή νά παρατηρήσωμεν, 
ότι ή παράδοσις αότη ένέχει καί ηθικόν τινα σκοπόν, ώς 
παρορμώσα τούς εύπιστους είς- άκάματον αγώνα προς τήν 
έν τώ. κόσμω τουτω υπέρ πάντας τούς όμοιους διάκρισιν. 
’Επίσης νομίζεται, ότι οί -δασόβιοι πίθηκοι άνήκόν ποτε .είς 
τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν καί ότι ένεκα ασέμνου ’διαγωγής 
έξεβλήθησαν άπ’ αυτής καί σύν τώ χρόνω άπέβαλον τό χά
ρισμα του λόγου, ή έκ θλίψεως καί συναισθήσεως τοϋ πα
λαιού ατοπήματος δίν τολμώσι νά κάμωσι χρήσιν.αυτοϋ. — 
"Ωςτε οί άνθρωποι αυτοί έχουσιν υπέροχόν τινα αρετήν, ής 
στερ^μεθα ημείς οί πεπολιτισμένοι, μετά σπανίας δ ’ άνεκτι- 
χότητος διανέμονται μετά τών αλόγων τοϋ θεού πλασμάτων 
πάντα τά  έπίγεια άγαθά καί ώς έπίμετρον παραδίδουσιν είς 

. αυτά μετά θάνατον καί τό ευγενέστερον μέρος τής υπάρ- 
ξεώς των, καί χρησιμοποιοϋσι τήν. μεταφυσικήν ταΰτην άλ- 
ληλεγγύην πρός πορισμόν ηθικών τινών διδαγμάτων, τά  
όποια θεωροϋσιν έπαρκή πρός ασφαλή συμβίωσιν έν μέσω 
τής άπλούστατα διωργανωμένης κοινωνίας των.

Περιεργοτάτη εΐνε ή ίδέα άλλων λαών, πιστευόντων είς. 
τήν υπαρξιν διπλής παρά τώ άν&ρώπω ψυχής, έξ ών καθ’ 
όπνους μεν μόνον ή μία αποχωρεί τοϋ σώματος, κατά τόν 
θάνατον δ ’ άμφότεραι. Έ ν  Βιρμανία λ. χ. νομίζεται ότι ή 
ψυχή του κοιμωμένου άφίχταται ώς χρυσαλλίς μακράν τοϋ 
καθεύδοντος. σώματος, καί ο,τι αυτή ή ωραία χρυσαλλίς ΐδη 
κατά τήν πτήσίν της, τοΰτο διασκευάζεται είς συνεχες. ονει- 
ρον υπό τής παραμενουσης έν τώ σώματι δευτέρας ψυχής· 
Ουδεν βεβαίως ποιητίκώ'τερον της άφελεστάτης ταύτης περί 
τοϋ καθ’ ΰπνους βίου τής ψυχής δοξασίας! — ’Αλλά καί ό 
Κινέζος έχει δυο ψυχάς, αίτινες άμα τή τελευτή τοϋ σώ
ματος λαμβάνούσιν όλως αντίθετον διεόθυνσιν, ήτοι η μεν 
φέρεται μετέωρος πρός τόν ουρανόν, ή δέ άλλη βυθίζεται 
είς τήν γή ν .. Οί δε ’Ινδοί τής ’Αμερικής έχουσι τήν οξυ
δέρκειαν νά διαβλέπωσιν είς έκάστην θέσιν τοϋ σώματος, 
δπου φαίνεται σφύζον τό αίμα, τήν έδραν καί μιας-ψυχής. 
Αλλοτε ένόμιζο.ν ότι εΐνε φορείς τριών μόνον ψυχών, καί 
τήν μίαν έτοποθέτουν· είς τήν κεφαλήν, τήν άλλην είς τήν 
καρδίαν καί τήν τρίτην είς τούς βραχίονας, άλλ’ ή πρώτη 
καί ή τρίτη Ιγκαταλιποϋσαι. άπαξ τό σώμα διεφθείροντο 
καί άπέβαινον κακά πνεύματα, ένώ ή- καρδιακή έτελειοϋτο 
καί · μετεβάλλετο. είς άγαθώτατον πνεϋμα. .’Ιδού καί μία 
εικονική παράδοσις άνυψοϋσα τήν ευλογίαν.τής καρδίας, ήν 
μετά τόσης στοργής ,έχειραφέτησεν ό χριστιανισμός.

. Αλλων , πάλιν λαών αί ψυχαί .διευθύνονται είς τήν α’ρ- 
. χαίάν. αυτώ.ν κοιτίδα, ήτις εΐνε αΰτό τό βόρειον σέλας. ’Εκεί 
•Ιπιδίδονται είς τάς παλαιάς αυτών έξεις σύρουσαι έμμελε-
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στάτους χορούς. Ή  πρός τους ουρανούς άφοσίωσις των 
άγριων τούτων έφερεν είς μέσον σειράν όμοιων ποιητικών 
αλληγοριών, οία ή τών αστέρων ϊκείνη, καδ’ ήν ταΰτα εΐνε 
έπίσης ψυχαί και πολλαπλασιάζονται 'διά τού δανάτουτών 
έπί γης βροτών. Οί ημέτεροι Άνάγνώσται μετά συγκινή- 
σεως ένδυμούνται βέβαια έπί τη άναγνώσει τών γραμμών 
τούτων παρομοίαν ή μάλλον αντίθετόν τινα του έλληνικού 
λαού δοξασίαν, δτι δηλ. «μα τώ δανάτω ενός ανθρώπου 

'σβύννεται καί εν άστρον Ικεΐ ¿πάνω. Πάντες κατά την παι
δικήν ηλικίαν ηκουσαμεν και έπιστευσαμεν τό δόγμα τούτο 
τής ποιητικωτάτης άντανακλάσεως του έμψυχου κόσμου 
προς τον έναστρον ου’ρανόν, του οποίου οί διάττοντες αστέ
ρες σημειούσι τό τέρμα του βραχυτάτου ημών βίου. — Πα
ραπλήσια τις γνώμη έπικρατεΐ καί Ιν ταϊς χώραις τών Ά λ
πεων, ότι δηλ. συν τη γεννήσει έκαστου παιδίου άνάχτει ό 
προστάτης άγγελός του καί έν άστρον είς τούς ουρανούς. 
Έ ν  Βραδεμβούργω δε αί ψυχαί τών άβαπτίστων βρεφών 
κυμαίνονται είς τόν άέρα ώς φλογώδεις ατμίδες,' προςπαδού- 
σαι ν αποπλανήσωσι τόν οδοιπόρον, κινδυνεύοντα ύπό την 
σατανικήν αυτών έπίδρασιν νά έμπέση είς τά  τέλματα.

Οί αύτόχδονες τής Αμερικής δεώρούσι τόν Γαλαξίαν 
ώς λιθόστρωτο ν, άγουσαν είς τά  μύχια τού άστερόεντος 
ουρανού, όπου έν μέσω τού ήλίου κάδηνται αί ψυχαί τών 
τεδνεώτων καί μετά λαμπρών οφθαλμών δεωρούσι τά  μνή
ματα τών ανθρώπων.

Οί ίδιοι αύτόχδονες καταβροχ&ίζουσιν ένίοτε τούς δια
κεκριμένους όμογενεΤς των, πίνουσιν είς άραιάν άνάλυσιν την 
κόνιν τών ανδρείων αρχηγών των, καί τούτο χάριν αποτε
λεσματικής ένσαρκώσεως τών έξοχων προτερημάτων έκείνων. 
Φαίνεται δ ’ ότι καί τό έδιμον τούτο δεν εΐνε ξένον τού 
άρχεγόνου Ευρωπαϊκού πολιτισμού, αφού οί Φράγκοι έπινον 
έπίσης έντός οίνου την σποδόν τών μάγων καί τών προφη
τών των, διά νά κληρονομήσωσι την σοφίαν των καί τάς 
άλλας υπερφυσικάς ιδιότητάς των.

Οί Νίγρητες συνειδίζουσι ν’ άφίνωσιν έν τή οίκογενειάκή 
τραπέζη πάντοτε μερικάς δέσεις κενάς .διά τάς ψυχάς τών 
άποδανόντων οικείων, αί όποΤαι αόρατοι παρεπιδημούσι πλη
σίον τών συγγενών των καί λαμβάνουσι μέρος είς τάς κυ- 
ριωτέρας τών ζώντων απολαύσεις καί ίδία είς την τράπεζαν, 
παρά τή  οποία καί συντρώγουσι. Άλλοτε πάλιν έπιστεύετο 
παρά συγγενέσι φυλαΐς, ότι. έν γένει αί ψυχαί περί έαυτών 
μόνον φροντίζουσι, ουδαμώς δέ περί τού γηΐνου αύτών συγ- 
γενολογίου, διότι εΐνε άσυνήδως καί πάλιν έκεΤ έπάνω άπη- 
σχολημέναι καί εχουσι νά συνάψωσι γάμους καί νά παραγά- 
γωσιν απογόνους.

' Έ ν  ’Αμερική έπίσης έπεκράτησεν ή πεποίδησις ότι αί 
ψυχαί μένουσιν είς τά  νεκρά σώματα πάντοτε, έφ’ όσον 
ταύτα δεν αποσυντίθενται. Έντεύδεν έλήφδη έγκαίρως 
φροντίς, ώς καί έν τή  αρχαία Αίγόπτω, νά εόρεδώσι' τά 
κατάλληλα μέτρα κατά τής σήψεως τών πτωμάτοιν. — Τό 
δέ έδιμον τής ταφής τών νηπίων έν ταϊς μάλλον συχναζο- 
μέναις λεωφόροις δεν- έξηγεϊται άλλως, είμή διά τής παρα- 
δεδομένης τών αγρίων προνοίας, δπως "διά τού μέσου τουτου 
διευκολυνωσι τήν είς τά  νεογέννητα μετάβασιν των ψυχών 
τών προαποδανόντων. — Έ ν  Χολλοϊς τάφοις άνευρέθησαν 
εικόνες παριστώσαι τάς ψυχάς ετοίμους νά είςπηδη'σωσιν είς 
έτερα σώματα, νεότευκτα ή πτώματα τέως. — Παρά· τοϊς. 
Νίγρησι δ ’ έπίσης άπαντα τό όπωςούν κωμικόν έ&ιμον, 
ότι· αί προς δευτέραν συζυγικήν συμβίωσιν άνυπομονούσαι 
χήραι άποπλύνουσι, διά συχνών δηλ. λουτρών άποβάλ-

λουσιν άπο τού σώματός των, τά  ίχνη τής ψυχής τού μα
καρίτου.

Τούτο βεβαίως εΐνε άνετώτερον ή τό άλλο έκεΐνο Ιδι- 
μον τών άγριων τής Χιλής, παρ’ οΐς έπί την πυράν τού 
άποβιώσαντος συζύγου ύποχρεοΰνται ν’ άναβώσι καί παρα- 
δώσωσι τα  άβρά μέλη των είς τάς φρικαλέας φλόγας έκα- 
τοντάδες παρδένων μετά τής συζύγου του μακαρίτου, διότι 
ή άποποίησις τής μικράς ταύτης φιλοφροσύνης ίσοδυναμεϊ 
προς τήν αίσχροτέραν διαγωγήν τής γυναικός. Ταύτα βε
βαίως κατά τάς έκτιμήσεις της ήδικής καί τής φιλανθρω
πίας τών μαύρων. Οί δε ’Ινδοί τής βορείου ’Αμερικής προ- 
νοούσιν ένωρίτατα περί τής όσον Ινεστι ανεκτής έν τώ 
άλλω κόσμω διαμονής των, καί δεν λησμονούσι κατά τήν 
πιδανωτέραν πλέον τού ίδίου δανάτου προςέγγισιν νά στραγ- 
γαλίσωσι τών σύζυγόν των στέλλοντες αυτήν ουτω ολίγον 
προτήτερα έκεΐ έπάνω, διά νά έχη καιρόν νά φροντίση ως 
οΐόν τε άνέτως τά  τής έγκαρδίου δεξιώσεώς των. Επίσης 
κατά τόν δάνατον νηπίου σφάζεται καί ή τροφός του, δια 
νά μν μείνη μόνον είς τάς ουρανίας μονάς. Υγιέστατοι δ'ε 
άνδρωποι σφάζονται άναιτίως καί συχνότατα, οσάκις νομι- 
σδή έπείγουσα ή έμπιστευτική άνακοίνωσις σπουδαίων έπί 
τής γης γεγονότων πρός τούς έν οΰρανοϊς άρχοντας τής οί- 
κείας φυλής. ’Απαίσια όσον καί αστεία υπερβολή διεστραμ
μένης φαντασίας!

Τάς συγκεχυμένας ταύτας' περί του μέλλοντος της ψυ
χής δ^ασ ίας συμπληρούσιν αί έξής. Λαοί τινες δηλ. νομί- 
ζουσιν, ότι πάς άνδρωπος μετά πολλής βαρυδυμίας κατα
λείπει τό γήϊνον σαρκίον του καί διά νά έξιλεωδώσιν αί 
ψυχαί ανάγκη νά καταβληδή άπδ μέρους τών έπιζωντων 

.πάσα φροντίς καί λατρεία, άπαγγέλλουσι δέ Λρός τούτο 
πανηγυρικάς προςλαλιάς πρός τούς δανόντας, παρακαλούντες 
αυτούς έν τέλει νά μη έπιφαίνωνται είς τούς ύπνους ουτε 
νά προξενήσωσιν αύτοΐς ύπερμέτρους ζημίας. Έ π ί τή  Εδέα 
ταύτη προςφέρεται τοϊς νεκροϊς άνδρώχινον αίμα πρός πό- 
σιν, κατορδούται δέ τούτο διά χωνοειδούς έργαλείου, όπερ 
διατρυπά τόν τάφον καί δ ι’ ου διηδούνται διάφορα ποτα 
μεδ’ αίματος μεμιγμένα καί κατάλληλα νά παράσχωσιν είς 
τούς νεκρούς τήν άναγκαίαν αναψυχήν καί καλάς υπέρ τών 
ζώντων διαδέσεις. Αυτοί ουτοι δοξάζουσι ότι ό παϊς ψυχήν 
καί αίμα παρά τού δείου καί οόχί παρά τού πατρός παρα- 
λαμβώνει, ένώ τ ό δ ή λ υ  απ’ έναντίας μόνον παρά τής μη- 
τρός άπ’ εύδείας δέχεται τά  πνευματικά καί ύλικά συστα
τικά της υπάρξεώς του. Κατ’ έξαίρεσιν δέ μόνη αυτή ή 
περί διαιωνίσεως τής ψυχής διδασκαλία τών αγρίων δέν 
εχει σκληρά έπακόλουδα, οόδ’ έπισφραγίζεται, ώς πάσαι αί 
προηγούμεναι, δ ι’ αιματηρού τίνος καί άπανδρώπου τύπου, 
αλλά μένει ιδανική ώς ψιλόν δεολογικόν δόγμα άφ’ ενός 
καί ώς δετική τις άφ’ ετέρου άναγνώρισις τού μητρικού καί 
έν γένει τού γυναικείου άξιώματος.

’Ανωτέρω έξετέδη ή δεωρία έκείνη, καδ’ ήν αί ψυχαί 
τών άποβιωσάντων έδεωρούντο μετά δάνατον ώς προστάται 
άγιοι τών οικείων. Άλλά δυςτυχώς 'ή- δοξασία αήτη έπη- 
νεγκε τάς όλεδριωτέρας συνεχείας, προ πάντων δέ οί ’Αφρι
κανοί άγριοι έξετραχηλίσδησαν είς τόσον άπαισίαν παρερμή- 
νευσιν της άλλως σωστικής ταύτης ίδέας, ώςτε δέν διστάζει 
πολλάκις ό υίός νά φονευση τόν πατέρα, μόνον καί μόνον 
διά νά έχη έν ούρανώ έγκαίρως ενα προστάτην άγιον, δυνά- 
μενον κάλλιον παντός άλλου νά έκτιμήση καί νά δεραπεύση 
τάς έπιγείους άνάγκας τού φιλοστόργου τέκνου του. Άλλ’ 
οί. ακούσιοι οδτοι προστάται δέν εΐνε φρόνιμον νά λησμο-
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νώνται έν ταϊς προςευχαϊς καί ταϊς δυσίαις, διότι έκδικοίίν- 
ται άπηνώς καί καταπέμπουσι δυέλλας, πυρ, λοιμόν κα'ι 
πάντα όλεδρον, Ινώ πάλιν δαψιλεύου<η τοϊς άνδρώποις πά
σαν ευλογίαν, οταν άπαξ Ιξευμενισδέντες τυγχάνωσιν άγρυ
πνου παρ’ αυτών λατρείας. — Αν δ έπετρέπετο ημϊν να 
έκφέρωμεν γνώμην τινά περί τής έςευρέσεως τών άγαδών 
τούτων δαιμόνων, ήδέλομεν αποδώσει αότήν είς τόν ,καδα- 
ρώς υποκειμενικόν χαρακτήρα τού άνδρώπου, ου ό Ιγωϊσμός 
έμφυσών δλως άμόρφωτον καί άχαλίνωτον φαντασίαν δέν 
ήτο δυνατόν νά παραγάγη είς μέσον καί έπειτα νά πιστεύση 
είμή παρόμοια τερατολογήματα.

Όπόσα όμως διδάγματα παρέχει καί πόσας σκέψεις 
προκαλεΐ η' σοβαρά Ικτίμησις τού περί ψυχής ιδανικού τών 
αγρίων καί πρωτογενών άνδρώπων! Απαιτείται να ηνέ τις 
οξυδερκέστατος παρατηρητής, ν’ άποβάλη έπί στιγμήν πά
σαν άτομικήν άπαίτησιν καί νά υποβληδή είς τήν υπεράν- 
δρωπον ¿κείνην ανεκτικότητα, δ ι’ ής καί μόνης έλεύδερος 
προλήψεων δύναται νά χαρακαλουδηση τόν φυσικόν ανδρω- 
πον είς τάς στοιχειωδεστάτας ταύτας περί άδανασίας τής

ψυχής σκέψεις καί ουτω νά συλλάβη τό αόρατον, είς τους 
πολλούς νήμα, δι’ ου ή άνδρωπότης δυνάμει τών άναλλοιώ- 
των τής άναπτύξεως νόμων κατήντησεν είς υψηλότερον καί 
άνδρ.ωπινώτερον ιδανικόν. 'Ο  άνδρωπος περιεπλανήδη καί 
χεριπλανάται ακόμη είς άπατηλάς ατραπούς, τάς όποιας 
έξεΰρε καί Βιήνοιξεν αυτός, ούχΐ δέ σπανίως έπεζήτησεν Ιπι- 
μόνως τόν ίδιον όλεδρον. Καί πού αλλού φανερούται τώ 
όντι εναργέστατα ή πρός γνώσιν τής άληδείας ορμή τού 
άνδρώπου, πού ή πρός Ιδανικόν τ ι τέρμα άκάδεκτος τάσις, 
είμή έν αυτή τή  πλάνη, όσον χονδροειδή καί άν ¿ζωγράφι
σαν αυτήν οί έκδέσαντες τάς ανωτέρω περί ψυχής δοξασίας 
τών άγριων άρχαιοδϊφαι; — Οί άπαισιοδοξούντες τών φι
λοσόφων άποφαίν.ονται σκωπτικώς, ότι ταυτόν έστίν αιωνίως 
άπατάσδαι καί άνδρωπον είναι. Άλλ’ οί έχοντες Ιδανικόν τ ι 
έν τφ  κόσμω τούτω — όσον καί άν ζώσι περιφρονημένοι 
καί άχομεμονωμένοι — αυτοί πιστεύουσιν, ότι ό Θεός ¿φρόν
τισε νά χαρίση είς τόν άνδρωπον τήν ευεργετικήν έκείνην 
δύναμιν, δ ι’ ής τείνει πάντοτε καί έπί τέλους κατορδοΐ 
νά σωδή.

01 Ρ Α Κ Ο Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Α Ι  ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

'Η  ποίησις καί αί παραδόσεις ¿κόσμησαν διά τής αίγλης 
καί τής μαγείας τού ¿ωμαντισμού τρεις τύπους τού φαντα
στικού τών Παρισίων βίου. Οί τύποι ουτοι εΐνε ή Μιμή 
Πινσών, ό Γκαβρός καί ό Βιρελόκ. 'Ο  ξένος έκεϊνος, δςτις 
περί τής γαλλικής πρωτευουσης δέν γνωρίζει άλλο παρά 
μόνον δ,τι άνέγνωσεν έν τοϊς μυδιστορήμασι τών παρισια- 
νών συγγραφέων καί έν τοϊς έκτρώμασι τών ξένων, οίτινες 
ήδέλησαν νά τούς μιμηδώσι, δέν δύναται νά φαντασδή τήν 
πόλιν τών Παρισίων χωρίς συγχρόνως νά έχη προ τών νοε
ρών όφδαλμών του τήν μορφήν τής αίσδηματικής καί χα- 
ριέσσης γριζέτας, τού νοήμονος καί ηρωικού τραμπούκον 
καί του μυστηριωδώς φιλοσοφούντος Ρακοσυλλέκτου. Τούς 
ύπό τής φαντασίας τού ξένου πλαττομένους όμως τύπους 
τούτους ματην άναζητεϊ ό κάτοικος τών Παρισίων νά συν
άντηση έν τάϊς όδοϊς τής πόλεως, διά νά τούς εδρη δέ 
απαιτείται ν’ άνοίξη τά  έργα τού Μυσσέ, τού Βίκτωρος 
Ούγώ, τού Privat d’Anglemont καί νά διερευνήση όλην τήν 
φιλολογίαν τής έποχής τών μακροχαιτών μυδιστοριογράφων.

Ή  Μιμή Πινσών δέν κατοικεί πλέον είς άν&οστόλιστον 
δωμάτιον, κάτωδεν τής στέγης, δέν τραγωδεϊ ώς τό κανα- 
ρίνιον, τό όποιον τρέφει καί δωπευει δι’ όλης τής ημέρας, 
τ ά . άσματά της δέν εΐνε άδώα κελαδήματα αφελούς εύδυ- 
μίας ή συγκινητικής μελαγχολίας καί δέν εΐνε άφωσιωμένη 
δ ι’ Ιερού έρωτος είς σπουδαστών, τού όποίου μόνος πλούτος 
εΐνε τά  εΐκοσιν έτη του, άλλ’ ή Μιμή εΐνε τήν σήμερον 
κόρη οκνηρά, έξηχρειωμένη, ανιαρά,, ματαιόφρων καί ίδιοτε- 
λής, πωλούσα εαυτήν είς τόν πλειοδοτουντα καί τηρούσα 
τήν άφοσίωσίν της ακριβώς έφ’ όσον χρόνον διαρκεΐ καί ή 
γενναιοδωρία τού λάτρεώς της.

'Ο  Γκαβρός δέν εΐνε ό άγχίνους έκεϊνος καί φιλοσκώμ- 
μων παρατηρητής, όςτις φαίνεται ώςανεί άπεσπάσδη έκ τίνος 
χορού τού Άριστοφάνους, όςτις καυστικώς έπικρίνει τάς άδυ- 
μίας τών ίσχυρών καί τών ανδρείων τάς πράξεις ανταμείβει 
δ ι’ αφελούς φιλοφρονητικού μειδιάματος, όςτις είς πάντα 
κατορδοΐ νά δίδη μίαν άστείαν χροιάν, κατά τάς διαφόρους 
δημοτικάς έορτάς διαδραματίζει, τό πρώτον, πρόςωπον ώς

ή Ινσάρκωσις όπερεκχειλιζούσης εύδυμίας καί φαιδρόΐητος, 
καί είς τήν στιγμήν τού άγώνος υπέρ μεγάλων πατριωτικών 
ίδεών άποδνήσκει μέ Ιν ευφυές Ιπίγραμμα έπί τών χειλέων, 
άλλ’ ό Γκαβρός εΐνε τήν σήμερον καχεκτικός, αναιμικός καί 
χοιραδικός νεανίας, προώρως ώριμάσας καί μέχρις όστέων 
διαρδαρείς, αναιδής βεβαίως καί μη σεβόμενος ουτε τούς 
ζώντας ούτε τούς τεδνεώτας, συγχρο'νως δέ άμαδής καί 
περιωρισμένος τόν νούν, έμπλεως κακών καί βρωμερών έν
στικτων καί βδελυρών έξεων, ίκανός νά υποκλέψη τόν έπιού- 
σιον άρτον τού τυφλού καί νά δέση πύρ είς τόν πώγωνα ή 
τά  ένδύματα Ινός μεδυσμένου, είς τάς έπαναστάσεις τού 
λαού εύχαρίστως λαφυραγωγών καί δολοφονών καί τέλος 
έπί τών οδοφραγμάτων άποδνήσκων μάλλον έξ άγνοιας τού 
κινδύνου παρά Ιν έπιγνώσει τής ιδίας γενναιοψυχίας.

Έπίσης καί ό Βιρελόκ δέν εΐνε πλέον ό άλλόκοτος ¿κεί
νος καί έμβριδής φιλόσοφος, είδος Αιογένους άνευ πίδου 
μά Ιν κοφίνιον, Ιν κλεπτοφάναρδν καί Ιν άνασκαλευτήριον 
είς τήν χεΐρα, όςτις είς τήν έρημίαν τής νυκτός αίφνης ανα
δύει έκ τίνος γωνίας τής όδού, συνάπτει πρός τόν άποπλα- 
νηδέντα παροδίτην ενα διάλογον φιλοσοφικόν, παρενείρ.ων 
είς αυτόν χωρία κλασικών ποιητών, Ιστορικά ανέκδοτα καί 
παρατηρήσεις περί διαφόρων μεγάλων άνδρών, μεδ’ ο παλιν 
αίφνης καί άπροςδοκήτως εγκαταλείπει τόν ακροατήν του, 
άλλ’ αυτός εΐνε τήν σήμερον συνήδης καί ταπεινόφρων πέ- 
νης, όςτις διά πολυμόχδου έργασίας μόλις κερδαίνει δυο ή 
τρία φράγκα καδ’ ώμέραν καί ήδελε κεριελδει είς φρικτήν 
άμηχανίαν, άν έζήτει τις παρ’ αυτού ν’ άκούση ίδέας καί 
λόγους, οΐοι άπεδόδησαν υπό της ποιήσεως είς τό πεζόν 
πνεύμα του.

Καί έν τούτοις ό τύπος ουτος τού ρακοσυλλέκτου πολ
λάκις διεδραμάτισε πρόςωπον ήρωός έν το) δράματι τού πα- 
ρισιανού βίου. Προ ολίγων έτι έτών άπασαι αί. γαλλικαί 
έφημερί.δες αυτόν εΐχον κύριον δέμα τών σπουδαιοτέρων των 
άρδρων, επίσημοι συγγραφείς έγραφον την φυσικήν Ιστορίαν 
του καί περιέγραψαν τάς ψυχολογικάς καί κοινωνικάς φάσεις 
τού βίου του, έν ταϊς άριστοκρατικαΐς αίδούσαις περί αυτού
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έγίνετο η . κυρία ομιλία καί περί τής τύχης του- συνε-, 
σκέπτοντο μετ’ άκρα; σοβαρότητος οί άντιπρόςωχοι του δή
μου και της πολιτείας. Άνταποκριταί πολλών έφημερίδων 
έπεσκέφθησαν αυτόν είς την τρώγλην του δια  νά μάθωσι 
καί γνωρίσωσιν έκ τού σύνεγγυς.τον μυστηριώδη βίον του, 
πολίτικοι προθόμως έσπευσαν νά συνηγορήσωσιν υπέρ των 
συμφερόντων του καί τά  κόμματα χάριν του συνήψαν προς 
«λληλα ζωηρότατους αγώνας. 'Η  πόλις των Παρισίων είχε 
γίνει όλη ανάστατος διά μόνον τον λόγον, ότι η δημαρχία 
εϊχε διατάξει τά  σαρώματα εκάστης οίκίας νά Ικκενώνται 
καθ’ ώρισμένην της πρωίας ώραν εντός ιδιαιτέρας άμάξης, 
καί τούτο διά νά μη βίπτώνται είς την όδόν καί διά της 
άναδιδομένης άποφοράς καί της σήψεως γίνωνται αίτια δια
φόρων ασθενειών.

Διά τού μέτρου τούτου κατεστρέφοντο ριζηδόν άπαντα 
τά  συμφέροντα των ρακοσυλλεκτών, οίτινες μύνον πόρον τού 
βίου των εΐχον την άνασκάλευσιν των σαρωμάτων τούτων 
καί την συλλογήν των έν αύτοΐς ρακών, φυσικόν δέ ήτο ότι 
σύμπαν τό σωματεΐόν τούτο ήγειρε φωνήν κατά' του σκλη
ρού τούτου διατάγματος καί ή φωνή του εδρεν ηχώ είς τάς 
καρδίας όλων των παρισιανών. Κατά τήν περίστασιν ταύ- 
την έδόθη αφορμή νά έξετασθή λεπτομερώς ό βίος τών άν
θρωπον τούτων καί να δημοσιευθώσι περί του επαγγέλμα
τος των χληροφορίαι, αΐτινες έξέπληξαν όλον τόν κόσμον. 
Πολλοί διϊσχυρίσθησαν, ότι έν Παρισίοις ύπάρχουσιν υπέρ 
τάς 30 χιλιάδας ρακοσυλλεκτών, οίτινες κερδαίνουσι καθ’ 
έκάστην ύπέρ.τά 6 φράγκα. Τούτο σημαίνει, ότι τό έπιτή- 
δευμα τών ρακοσυλλεκτών έν Παρισίοις φέρει κρόςοδον περί 
τάς 200 χιλιάδας φράγκων καθ’ έκάστην καί άνω τών 
80 εκατομμυρίων κατ’ έτος, δηλαδή πολό περισσότερον χαρά 
παν άλλο έκ τών γνωστών του κόσμου χρυσωρυχείων. Εΐνε 
φανερόν, ότι αί πληροφορίαι αυται έίνε αναξιόπιστοι καί δεν 
χρήζουσι προςοχής. Άξιαι λόγου άπ’ έναντίας εΐνε αί έπι- 
σημως δοθεϊσαι πληροφορίαι του αρχιμηχανικού τών Παρι
σίων Άλφάν, καθ’ άς 8000 περίπου άτομα άμφοτέρων τών 
γενών ήσχολούντο έν Παρισίοις κυρίως είς τό νά συλλέγωσι 
¿άκη. ’Εντεύθεν έπίσης μανθάνομεν, ότι ή ήμερησία αμοιβή 
τού Ρακοσυλλέκτου δεν εΐνε τόσον δαψιλής, οσον περιέγρα- 
ψαν αυτήν πολλοί τών υπερασπιστών του, άλλ’ ότι μόλις 
εΐνε τριών.φράγκων τήν ημέραν, τά  δέ έτήσια είςοδήματα 
τη ; όλης συντεχνίας μόλις ανέρχονται είς τό ποσόν τών 
10 εκατομμυρίων φράγκων.

Άλλα καί τό ποσόν τούτο εΐνε. τόσον μέγα, ώςτε δι
καίως ήδύνατό τις νά έρωτήση" -κατά τίνα τρόπον κάτορ- 
θούσιν οί πτωχοί ¡5ακοσυλλέκται έκ τής κόπρου καί τών 
απορριμμάτων νά σχηματίζωσιν εκατομμύρια; Μήπως εύρί- 
σκωσιν Ιν αότοΐς μαργαρίτας, πολυτίμους λίθους ή τραπε
ζικά γραμμάτια; Οΰδέν έκ τούτων συμβαίνει, άν δέ ποτε 
κατά τύχην εόρωσι τοιούτό τι, αμέσως τό «ποδίδουσι τι- 
μίως είς τόν θυρωρόν της ρίκίας, δθεν έρρίφθησαν τά  σα
ρώματα είς τόν δρόμον. Ά λλα εΐνε τά  πολύτιμα πράγματα, 
τά  οποία άόκνως αναζητεί ό ρακοσυλλέκτης καί τών οποίων 
ή άξία .Ισοδυναμεί πρός εκατομμύρια· εΐνε οστά, τεμάχια 
χάρτου καί - ράκη υφασμάτων, συντρίμματα ύάλων, μετάλ
λων κτλ. ·' Αυτά καθ’ Ιαυτά μηδαμινά τήν αξίαν, τά  αντι
κείμενα ταύτα άποβαίνουσι-πολύτιμα είς. μεγάλα; ποσότη
τας καί. πωλουνται εις τιμάς σπανίως κυμαινόμενα;. ’Εν 
Παρισίοις πληρόνονται τά  100 χιλιόγρ. όστέων αντί 4 φράγκ., 
χάρτου (άναλόγως πρός τό. ποιόν), αντί 1—5 , φράγκων, τά  
100 χιλιόγραμ.. έριοόχων ρακών άνγί· 40 φράγκ.; συντριμμά-

των χαλκού αντί 80 φράγκ., λευκής υάλου άντί 6 φράγκ. κτλ .. 
.Ή  βιομηχανία έχει τρόπους νά χρησιμοποίηση τάς άχρή-, 
στους ταύτας υλας. Τά οστά άλευροποιούνται καί πωλούν- 
τοα ώς κόπρος ή μεταβάλλονται είς άνθρακα· έκ τών τε
μαχίων τού χάρτου κατασκευάζεται νέος χάρτης, έκ δέ τών 
έριούχων ρακών κατασκευάζονται έφθηνά υφάσματα, έκ δέ 
τών θηκών, έν αΐς πωλουνται οαρδέλλαι κτλ., τρέφεται 
ολόκληρος βιομηχανικός κλάδος, τού οποίου τά  προϊόντα- 
κατ’ ανάγκην πρέπει νά ήνε έφθηνά, έν άλλοι; λόγοι; όλα 
τά  έργοστάσια, οσα ασχολούνται είς τήν κατασκευήν στρα
τιωτών έκ μετάλλου, απαραιτήτων άθυρρ.άτων διά τά  μι
κρά παιδία.

Πας τις εΐνε ελεύθερος νά συλλέγη όσα καί όπου άν 
θέλη ράκη, άλλ’ οί έν Παρισίοις τό επιτήδευμα τούτο έπαγ- 
γελλόμενοι έχουν σχηματίσει ήδη μίαν τελείαν καί ομοιό
μορφον συντεχνίαν, διηρημένην είς οΰκ όλίγας, ούτως είπείν, 
ίεραρχικάς τάξεις. Τήν εσχάτην τούτων άποτελοΰσιν οί λε
γόμενοι „biffins“ ή „chineurs“, άνθρωποι δηλαδή, οίτινες 
τό μέν έξ αγάπης πρός τήν τέχνην, τό δε έξ άλλων στενο
χώριών τήν μέν ημέραν έξασκούσιν άλλο έπάγγελμα, τήν 
δέ νύκτα περιφέρονται όπου άν ή τύχη όδηγήση τά  βήματά 
των, καί άνασκαλεύουσι παν τό χροςτυχόν. Οί άνωτέρων 
τάξεων όμότεχνοι ύποβλέπουσι τους αυτοκλήτους τούτους 
έρασιτέχνας, οί όποιοι δέν εΐνε είς θέσιν ακόμη νά γνωρί- 
ζωσι καί νά σέβωνται τήν υψηλήν τής συντεχνίας καταγω
γήν, σφετερίζονται τά  προνόμια τών άλλων καί έν γένει 
εΐνε ίκανοί ταραχάς μόνον καί δυςαρεσκείας νά προκαλέσω- 
σιν έντός τών κόλπων τού έντιμου σωματείου.

• Σεβαστότεροι εΐνε οί καλούμενοι „rouleurs“, έξ έπαγ- 
γέλματος ούτοι ρακοσυλλε'κται, ών έκαστος έκμεταλλεύεται 
άποκλειστικώς μίαν ιδιαιτέραν τής πόλεως συνοικίαν χωρίς 
νά πλησιάση είς τήν χώραν τού συναδέλφου του. Ανώτατοι 
πάντων εΐνε τέλος οί λεγόμενοι „placiers“. Αυτοί πλέον, 
θεωρούνται ώς οί άριστοκράται τού σωματείου, οί δικαιού
μενοι ν’ άνασκαλεύσωσι τά  σαρώματα καί πρίν ή άκόμη 
ταύτα ριφθώσιν είς τήν όδόν, είς αύτοός επιτρέπεται νά 
είςέρχωνται είς τάς οικίας καί ένταύθα νά έργάζωνται άνε- 
νοχλήτως. Ο ί θυρωροί τούς γνωρίζουν καί ώς επί τό πολύ 
εύμενώς διάκεινται πρός αυτούς, διότι οί ευνοούμενοι των 
ουτοι τοΐς παρέχουσι χολλάς εκδουλεύσεις, μ.εταφέρόντες 
υδωρ καί -τά τοιαύτα. 'Η  θέσις ενός έκαστου αριστοκράτου 
¡Ρακοσυλλέκτου δέν στερείται αξίας, διότι, έν ή χεριπτώσει 
άχοφασίση ν’ άποσυρθή τών έργασιών του, τήν πωλεΐ εις 
τόν διάδοχον, τον όποιον κοσμίως καί καθαρώς ένδεδυμ.έ- 
νον παρουσιάζει μίαν Κυριακήν είς τούς θυρωρούς τής συνοι
κίας του καί τόν συνιστά εις τήν εύμένειαν καί αγαθήν των 
προαίρεσιν.

Τοιαΰται εΐνε αί διάφοροι κατηγορίαι τών καθ’ εαυτό 
ρακοσυλλεκτών, οίτινες αυτοπροςώποις έκτελούσι τό.έργον 
των. Έ κτος τούτων όμως ύπάρχουσι καί έπιχειρηματίαι, 
άγοράζοντες τά  υπό τούτων συλλεγόμ.ενα, καθαρίζουσιν 
αυτά καί τά  μεταχωλοϋσιν έπειτα είς διαφόρους έργοστα- 
σιάρχας. Τοιούτοι έπιχειρηματίαι ύπάρχουσι τήν σήμ.ερον 
έν Γίαρισίος υπέρ τούς .100, μεταξύ τών οποίων ύπάρχουσι 
καί τινες, ών τ ά . κεφάλαια ανέρχονται είς εκατομμύρια; 
•’Από τού 1868 είς όλας τάς βουλευτικά; Ικλογάς έν Παρι
σίοις παρίσταται ώς υποψήφιος κύριός τις, όνόματι.Βερτών. 
'Ο  ύχοψήφιος ουτος εΐνε τρόπον τινά ό γελωτοποιός όλων 
τών έν Παρισίοις έκλογών. Τόν Εαυτόν του άποκαλεΐ „υπο
ψήφιον τής άνθρωπότητος“. .Αί πρός τούς έκλο.γεΐς. άγοτ
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ρεύσεις του εΤνε τετυπωμέναι Ιχί ροδοχρόου χάρτου καί κο
σμούνται υπό της είκόνος του έν ξυλογραφία. Στερεοτυπως 
σχεδόν υπόσχεται πάντοτε, ότι &ά καταστηση ευδα(μονα 
δλην την ανθρωπότητα και πρωτίστως τους Παρισιανους, 
λέγει δε χρός τούς έκλογεις του, ότι κα&τκον πρός τόν πο
λιτισμόν εχουσι νά τόν καταστήσυισιν άντιπρόςωπόν των έν 
τω Κοιυοβουλίω. Αυτός ό κύριος Βερτών ττον άλλοτε ρα- 
κοπώλης, κατορ&ώσας έντός ολίγων έτων ν’ απόκτηση με· 
γάλην περιουσίαν, δια νά δυνη&η τδ  υπόλοιπον του βίου του 
νά φροντίση περί της ευτυχίας της άν&ρωπότητος.

Οί ρακοσυλλέκται Ινδιαιτωνται ε?ς ώρισμένας όδους, 
οπου δ ίν  έγκα&ίστανται πλέον άλλων τάξεων κάτοικοι. ‘Η 
γνωστότατη των όδων τούτων εΐνε η οδός Μουφετάρ έπι 
της άριστεράς όχ&ης του Σηκουάνα. Αί κατοικίαε των αν
θρώπων τούτων φαίνονται μακρόδεν ώς σκηναι περιπλανω- 
μένων αθιγγάνων, έντός δ ’ αυτών έπικρατεΤ φυσικώς η με- 
γαλειτέρα ακαθαρσία. Οί κλειστοί αυτών οόδεμίαν άλλην 
εργασίαν έπιχειρούσιν, ή δε τέχνη των αυτή διδάσκεται από 
πατρός είς υιόν. Πρός την αστυνομίαν οί ρακοσυλλέκται 
εΐνε πάντοτε φιλικώς συνδεδεμένοι, διότι άν καί ζώσι τρό
πον τινά έκτος της κοινωνίας, σχανίως προςέρχωνται είς τόν 
ίερέα διά νά ευλογήση τους γάμους των, κυρίως δ’ είπέϊν 
είς ουδεμίαν θρησκείαν άνηκωσι, γεννώνται, γηράσκωσι καί 
&άπτωνται έξω των κοινωνικών νόμων, έν τουτοις τά  κα
κουργήματα εΐνε παρ’ αυτοΤς σχεδόν άγνωστα καί εΐνε ώμο- 
λογημένον, ότι αυτοί εΐνε οί φιλειρηνικώτεροι καί ευπειθέ
στεροι κάτοικοι των φιλοταράχων Παρισίων. Ουδέποτε είς 
ουδεμίαν συμμετέσχον έπανάστασιν καί κατά την τελευταίαν 
μαλιστα των Παρισίων στάσιν λέγεται, ότι έξηκολοΰ&ουν 
κα&· εκαστην νύκτα νά Ιξέρχωνται είς τους δρόμους καί 
ήσΰχως νά συλλέγωσι τά  εύρισκόμενα ¡δάκη.

Τ.οιαυτη εΐνε η είκών τού τιμίου μέν, αλλά καί λίαν 
πεζού έργάτου, όςτις τό παρασιτικόν του έπιτήδευμα κρος- 
παδ·εΐ οπωςδήποτε νά χρησιμοποίηση πρός όφελος δευτερευ- 
όντων τινών βιομηχανικών κλάδων. Αλλά πώς ήτα δυνα
τόν, ο τύπος ουτος ακριβώς νά καταστη τό δημοφιλέστα- 
τον στοιχεΐον τού παρισιανού βίου; Ποία ίδιότης του ήτον 
ίκανη νά κίνηση τήν συμπά&ειαν ού μόνον τών έν Παρισίοις, 
αλλά καί τών εξω άν&ρώπων; Πώς ή παράδοσις περιέβα- 
λεν αυτόν διά τής λάμψεως τής δόξης; "Ολα ταύτα δέ
νονται νά έξηγηδ'ώσιν, άν παραδεχ&·ώμεν ότι οί μυ&ιστοριο- 
γράφοι πάρα πολύ Ινεβά9·υναν είς τά  μυστήρια τών ρακο
συλλεκτών καί τούς έξιδανίκευσαν, ούτως είπείν, διά τής 
βίας. Καί τό πράγμα τούτο ήτον δλως φυσικόν. Οί μυ- 
δ-ιστοριογράφοι έμίσουν παν τό καθημερινόν καί τετριμμέ- 
νον, έλάτρευον δ ί  τό έκτακτον καί άσυνηδτς καί (ΐίή συμ
φωνούν πρός τάς διατάξεις τής κοινωνίας, τού συνή&Όυς 
βίου καί τής πολιτείας· ένεκα τούτου οί ά&ίγγανοι έκίνουν 
τήν κεριέργειάν των πολύ περισσότερον τών έντοπίων καί 
φορολογούμενων λαχανοκωλών, οί κακούργοι καί οί δήμιοι 
τοΤς ησαν πολύ ελκυστικώτεροι τών χωροφυλάκων καί δι-

καστών, αί μωραί παρ&ένοι προςφιλέστεραι τών φρονίμων. 
Ό  ρακοσυλλέκτης αμέσως ειλκυσεν έφ’ εαυτόν τήν προς- 
οχήν τού μυ&ιστοριογράφου, διότι δεν είργάζετο τήν ημέραν 
ώς ό υποδηματοποιός καί ό ράπτης, άλλ’ είς τό ζοφερόν 
της νυκτός σκότος έξήρχετο ώς νυκτερίς έξ άγνωστων φω
λεών, είς άς κατέφευγε πάλιν άμα τη ανατολή τού ήλίου, 
διότι περί μέσας νύκτας τον συυήντα τις είς τάς έρημους 
καί αφώτιστους οδούς, φέροντα πρός τοότοις καί κλεπτοφά- 
ναρου. Αυτό καί μόνον το κλεπτοφάναρον ήρκει νά καταστήση 
τον ρακοσυλλέκτην προςφιλή ήρωα τών μυ9·ιστοριογράφων. 
Είς τους ευφαντάστους άν&ρώπους ή συναρμολόγησις τών 
διάφορων ίδεών διαδραματίζει σπουδαΐον πρόςωπον, τό δέ 
κλεπτοφάναρον πάντοτε γέννα τήν ιδέαν εκτάκτων συμβάν
των, νυκτερινών κακουργημάτων καί δραματικών πράξεων. 
Μία άκτίς τού φωτός τής νυκτερινής ταΰτης λυχνίας επεσε 
καί Ιπί τον ήμέτερον ρακοσυλλέκτην καί έδωκεν είς αυτόν 
μίαν ποιητικήν λάμψιν.

Χωρίς αμφιβολίας ύπάρχουσι μεταξύ τών ρακοσυλ
λεκτών καί περίεργοί τινες τύποι, μή φέροντες έφ’ εαυτών 
τήν σφραγίδα τού συνήθους. Αποδιοπομπαίοι τράγοι τής 
κοινωνίας, λιποτάκται έκ τού περί ύπάρξεως άγώνος ποτέ 
δεν λείπουσιν άχό τόν κόσμον, πολλοί δ ’ αυτών δεν όκνούσι 
νά δράξωσι τό άνασκαλευτήριον πρός εύρεσιν τροφής. "Οπως 
είς τά  διάφορα άσυλα τών άστεγων έν Παρισίοις καταφεύ- 
γουσι πολλάκις έκπεσμένοι μαρκήσιοι καί κόμητες, ιερείς καί 
κα&ηγηταί, ιατροί καί δικηγόροι, πρώην δήμαρχοι καί υψί
φωνοι, ουτω δεν εΐνε παράδοξον, άν ποτε εΐς τών ναυαγών 
τοότων τού βίου άναγκασ&ή νά καταφυγή είς τάς σκηνάς 
τής όδού Μουφετάρ. — Ουτω δέ γίνονται πολλάκις αλλό
κοτοι συναντήσεις, ώς ή έξης, ήν διηγείται ό ποιητής Gé
rard  de Nerval. Νύκτα τινά έπέστρεφεν λίαν άργά είς τήν ' 
οίκίαν του μέ κεφαλήν βεβαρημένην έκ τών άνα&υμιάσεων 
τού οίνου, κα&’ όδον δέ συναντησας ρακοσυλλέκτην, τόν 
ήρώτησε:

— Τ ί ώρα εΐνε, αγαπητέ;
— Quota hora est; άπήντησεν ούτος· tertiam  esse 

credo (ποία ώρα εΐνε; νομίζω εΐνε ή τρίτη).
"Οτε δέ ό Νερβάλ έκπληκτος τον ήτένισεν, έξηκολού- 

δησεν ό Ρακοσυλλέκτης:
— Απορείτε, ώ εύγενίς τής μέ&ης ομοίωμα, ότι ομιλώ 

λατινικά μαζή σας; Μά&ετε ότι έχετε τήν τιμήν νά συν- 
ομιλήτε με τόν άρχαίον γραμματέα, καί συνεργάτην τού 
Beaumarchais. Καί ταύτα είπών έχαιρέτησε τόν φίλον μας 
καί άπεμακρύν&η.

Ως καί άνωτέρω είπομεν, γίνονται μέν τοιαύται συναντή
σεις, αλλά γίνονται λίαν σπανίως. Αί παραδόσεις όμως τού 
λαού γενικεύουσι τά  σπάνια ταύτα ανέκδοτα καί μεταβάλ- 
λουσιν έκαστον ρακοσυλλέκτην είς ύχοκρυχτόμενον δούκα ή 
άποπλανη&έντα αρχαιολόγον. Τοιαότη εΐνε ή δύναμις τής 
φιλολογίας έπί τού πνεύματος τού λαού.

\ Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Η .
(ά ιή γημα .) (συνέχεια.)

Οπισ&εν τ-?[ς δυρας ήκούσδησαν νωχελεΤς βηματισμοί καί τήν αότην 
στιγμήν άντήχηοεν ή  επιτακτική φωνή τού Βίκτωρος.

—  Διά τ ί  δέν ετοιμάζουν λοιπόν τά  άλογα; Μη'πως πρέπει νά πάγω 
μέ τά πόδια ’{τήν αστυνομία;

—- ’Αμέσως, αμέσως, ειπε πάλιν τραυλίζων 
νώρα, λάβε έπί τέλους táv κόπον!

àx£ati\

κύριος Ράτς. Έλεο·
• ν „ »  Λ ν . . ν ·  ·

—  ’Αλλά, καϋμένε Δαμιανέ, ηκούσδη ή φωνή της· δέν ένεδύδηκα
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— Δέν πειράζει, δεν πειράζει! Έ λ α  τώρα μέσα!
Ή  Έλεονώρα είςήλδε κρατούσα διά των δύο δακτύλων της μικρόν 

μανδήλιον περί τόν γυμνόν της τράχηλον. "Εφερε πρωινόν ένδυμα είς τά 
έμπροσ&εν ανοικτόν. Μέχρι τούδε δεν εΐχεν ευκαιρήσει νά κτενίση τήν 
κ ίμην της. 'Ο  Δαμιανός 'Ράτς ετρεξεν εις προϋπάντησίν της.

— ’Ακούεις έπί τέλους ότι ί  Βίκτωρ δέλει τό άλογον, είπε δεικνύων 
μετά σπουδής ότέ μεν τήν δύραν, ί ύ  δέ τό παράδυρον. Δόσε γρήγορα 
τάς αναγκαίας διαταγές! 'Ο  άνδρωπος φωνάζει τόσο!

—  'Ο  Βίκτωρ πάντοτε φωνάζει, Δαμιανέ’ γνωρίζεις πολύ καλά . . . .  
άπεκρίδη ή  Έλεονώρα. ’Εγώ ή  ιδία τό εΐπα είς τόν άμαξα· αυτός όμως 
ήδελε πρώτα νά ποτίση τό άλογό του. "Αχ, τί δυςτύχημα εΤνε αύτό που 
έξαφνα μάς συνέβη,' προςέδηκε στρεφόμενη πρός έμέ. Καί ποιος τό έπε- 
ρίμενέ ποτε από τήν Σουσσάνα;

—  ’Εγώ τό Ιπερίμενα πάντοτε, πάντοτε! έφώνησεν ό κύριος 'Ράτς 
άνυψών τούς βραχίονάς του, έν ω ό βουχαρικός κοιτωνίτης του διηνοίχδη 
έμπροσ&εν καί επέδειξε τήν βρωμεράν έκ δέρματος αιγάγρου ζώνην του. 
Καρδιακή διάρρηξις! Διάρρηξις αυτών τών όμένων, αυτών τών μεμβρα
νών! 'ίπερτροφία!

— "Ετση εΐνε, είπε δέλουσα νά τόν μιμηδή καί ή Έλεονώρα. 'ίπ ο -  
τροφ . . . .  πόσον όμως μ’ έλυπησεν αυτό τό πράγμα! Τό επαναλαμ
βάνω, πόσον μ’ έλύπησε! Καί τό χονδροειδές πρόςωπόν της σύνεστάλη 
βαδμηδόν, α ί όφρύς άνυψώδησαν ούτως, ώςτε προςέλαβον σχήμα ζεύγους 
τριγώνων, καί εν μικρόν καί πολύ Αφανές δάκρυ κατέρρευσεν είς τήν στρογ
γυλήν καί ώς κούκλας έπικεχρισμένην παρειάν της . . . .  Πολύ λυπούμαι, 
ένα τέτοιο νέο πλάσμα, πού τόσον καιρό ’μποροϋσεν Ακόμη νά ζήση καί 
όλα νά τ ’ απόλαυση μαζή μας . . .  όλα . .  . καί τώρα έξαφνα μία τέ
τοια άπελπισία!

— Αΐ καλό, καλά . . . πήγαινε τώρα, τήν διέκοψεν ό 'Ράτς.
— Πηγαίνω, πηγαίνω, άπήντησε γογγυζουσα ή σύζυγός του καί έγκα- 

τέλειψε το δωμάτων, έξακολου&οΰσα νά συγκρατή τό μανδήλιον διά τών 
δακτύλων καί μικρά δάκρυα χέουσα.

Καί έγώ Απεμακρΰνδην επίσης. Ε ίς τόν προθάλαμον ϊστατο ό Βίκτωρ 
φέρων μανδύαν φοιτητού. Ό  πΐλός του ίτ ο  δρασέως τεδειμένος σχεδόν 
μόνον έπί τού ενός ώτός του. Μόλις μοί έρριψεν εν βλέμμα, εψαυσε διά 
τών δακτύλων τό πέριλαίμιόν του καί δέν μέ έχαιρέτησε, έφ’ ω έσωτερι- 
κως καί έγώ τω  ήμην λίαν ευγνώμων.

Έπέστρεψα πρός τόν Φουστώφ.

XXV.
Εδρον τόν φίλον μου έν τω  γραφείω του. Μετά κεκυφυίας κεφαλής 

καί έχων τούς βραχίονάς του Ιπ ί τού στήδους έσταυρωμένους έκάδητο 
πλησίον μιας γωνίας. Έ νόμιζέ τις, ότι νάρκη έκράτει δεσμευμένα τά μέλη 
του. Έ βλεπε τά περί αυτόν μέ τ ίν  νωχελή έκείνην άπορίαν άνδρώπου, 
μόλις πρό ¿λίγου έκ λίαν βαδέος δπνου άφυπνισδέντος. Τ ώ  διηγήδην τήν 
παρά τω  'Ρ ά τς επίσκεφίν μου, τω  έξέδηκα παν ό,τι ήκουσα παρά τού 
απομάχου καί της γυναικός του, τω εΤπον τίνα έντυχωσιν άμφότεροι οδτοι 
εΐχον εμποιήσει είς έμέ καί τφ  άνεκοίνωσα τήν ύπόνοιάν μου, ότι ί  άτυ
χης κόρη ίσως όχι ιδία χειρί εκοψε τό νήμα τής ζωής της.

Ό  Φουστώφ μέ ήκροατο χωρίς νά μεταβάλη τήν εκφρασιν τού προς- 
ώπου καί παρετήρει τά περί αυτόν μέ τήν ιδίαν άπορίαν. Τέλος μέ 
ήρώτησε:

— Τήν εΐδες;
— ΈννοεΤται.
— Ε ίς τό φέρετρον;
Ό  Φουστώφ έφαίνετο, ώςεί άμφιβάλλων ¿κόμη περί τού δανάτου 

τής Σουσσάνας.
— Ε ίς τό φέρετρον, άπήντησα.
'Ο  φίλος μου έστρεψε δύο τρεις φοράς τά βλέμματα πρός όλα τά 

μέρη τού δωματίου, τά κατεβίβασε κατόπιν καί έτριψεν ελαφρώς τάς χίΓρας.
—  Κρυόνεις; ήρώτησα.
—  Ναί, φίλε μου, χρυόνω’ άπη'ντησε μετά βραχειαν-σιγήν ταλαν- 

τεύων τήν κεφαλήν του ώς ήλίδιος.
Προςεπάδησα νά τω  εξηγήσω ότι ή Σουσσάνα είτε ή ιδία έδηλητη- 

ρίασεν έαυτήν είτε εδηλητηριάσδη ΰπ’ άλλων, καί ότι ή υπόδεσις επρεπε 
νά έξετασδή . . . .

'Ο  Φουστώφ προςήλωσεν επ’ έμέ τούς όφδαλμούς του.
— Καί τ ί ’μπορούσε νά γίνη; είπε βραδέως μέν, άλλά πλατέως 

άνοίγων τούς όφδαλμούς του. "Ισως &ά ήτο πολύ χειρότερον — άν — αν 
ή  υπόδεσις έγίνετο γνωστή. "Ηδελον άρνηδή νά τήν κηδεύσωσι. Πρέπει 
νά τ’ άφήσωμεν έτση.

'Η  άλλως λίαν όρδή αυτή σκέψι; δέν είχε μοί έπέλδει είς τόν νοϋν.

Τό πρακτικόν πνεύμα τού φίλου μου έξηκολούδησεν εργαζόμενον καί επι
κρατούν καί κατά τήν περίστασιν ταότην,

— Πότε . . · πότε γίνεται ή  κηδεία; ¿ρώτησε.
— Αυριον.
— Θά ύπάγης;
— Ναί.
— Είς τό σπητι ή κατ’ εόδεΐαν είς τήν έκκλησίαν;
— Καί είς τό σπήα και είς τήν έκκλησίαν καί α π ’ έκεΐ είς τό νε- 

κροταφεΤον.
— Έ γώ  όμως δέν δά  έλδω. Δέν ’μπορώ, δέν ’μπορώ, έψιδόρισεν 

ο Φουστώφ καταληφδείς πάλιν ύπό λυγμών. Καί τήν πρωίαν τάς ιδίας 
λέξεις είπών εΐχεν έκραγή εΐς δάκρυα. Έ κ α μ α  τήν παρατήρησιν, ότι τό 
τοιούτο συμβαίνει πολύ συχνά είς τά δάκρυα, ώςάν τρόπον τινά ώρισμεναι 
τινές καί ώς έπί τό π),Αστόν ¿σήμαντοι λέξεις — ακριβώς όμως « ντα ί 
α ί λέξεις καί όχι άλλαι — νά έχωσι τήν δύναμιν ν’ άνοίγωσιν είς τόν άν- 
δρωπον τήν πηγήν τών δακρύων, νά τόν συγκινώσι καί ν’ άφυπνίζωσιν εν 
αΰτω αΐσδήματα πρός ξένον καί ίδιον άλγος. — Ένδυμούμαι ότι χωρική 
τις μοί διηγείτο ποτε τόν αίφνίδιον δάνατον της δυγατρός της, δέν ήδυ- 
νήδη δέ νά έξακολουδήση τήν διήγησίν της άμα έφδασεν είς τάς εξής 
λέξεις: — Έ γ ώ  τ ζ ς  έλεγα — θέκλα, τ ί έχεις; Καί αυτή μού ειπε· 
— Μητέρα, πού έχεις τό άλας . . . τό άλας . . . τό ά  . . . λα . . . ας.“ 
Ε ίς  τήν λέξιν „άλας“  ήρχισε «ικρώς νά κλαίη.

Αλλά καδώς τήν πρωίαν, ουτω καί τώρα πολύ ολίγον μέ συνεκίνησαν τα 
δάκρυα τού Φουστώφ. Δέν τό έχώρει & νους μου πώς κατώρδονε νά μή 
μ ’ έρωτήση, άν ή Σουσσάνα άφήκέ τ ι δ ι’ αύτο'ν. Έ ν  γένει ί  έρως των 
μοί ήτον αίνιγμα . . . .  καί αίνιγμα έμεινε δ ι’ έμέ μέχρι τής σήμερον.

Άφ’ ου έπί δέκα περίπου λεπτά έκλαυσεν, 0 Φουστώφ ήγέρδη, εξη· 
πλώδη έπί τού ανακλίντρου, έστρεφε τό πρόςωπον πρός τόν τοίχον και 
έμεινεν οδτως έξηπλωμένος καί ακίνητος. Άνέμεινα όλίγας στιγμάς. Οτε 
όμως εΐδον, ότι 8έν έκινεΐτο, ουτε είς τάς έρωτήσεις μου έδιδεν άπάντησιν, 
άπεμακρύνδην.

Ίσ ω ς αδίκως τόν καδκστώ ένοχον, άλλ’ όμως ίσχυράς εχω ύπονοιας 
ότι εΐχεν άποκοιμηδη. "Αλλως δέ τούτο πάλιν δέν εΐνε αρκετόν ν’ Από
δειξη, ότι δέν είχε κάνέν αίσδημα περί δλίφεως καί όδύνης, άλλά μόνον 
ότι ήτο τοιουτοτρόπως κατεσκευασμενος ύπό τής φυ’σεως, ώςτε νά μτ δύ- 
ναται νά ύποστη έπί μακράν Αλγεινά αΐσδήματα. Ή  κρασίς του δά  ητο 
καί παραπολύ όμαλι!

XXVI.
Τήν έπιούσαν ακριβώς τη ένδεκάτη ώρα έφδασα είς τήν οικίαν τού 

'Ράτς. Λεπταί χιόνος νιφάδες έπιπτον έκ τών χαμηλωμένων νεφών. Έ ά 
ψύχος εμετριάζετο όλονέν, διότι ήρχισαν νά τήκωνται οί πάγοι, εν τοότοις 
δυςάρεστοι. ¿ξεΤαι πνοαί διέσχιζον τόν άέρα. ’ Ητο λαμπρός μαρτιάτικος 
καιρός καί έφαίνετο έξαιρετικώς κατάλληλος είς κρυολογήματα. Συνην- 
τησα τόν κύριον 'Ρ ά τς έπί τής έξω κλίμακος τής οικίας του. Έ νδεδυμέ- 
νος μέλαν φράκον καί φέρων ταινίαν πένδους καί ασκεπής, έφαίνετο ότι 
ήτο παραπολύ άπησχολημένος, έκίνει τάς χεήρας άδιακόπως, έκρουε τά 
ισχία του καί έφώνει δτέ μέν πρός τό μέρος τού οίκου, ότέ δέ πρός την 
οδόν, όπου ϊστατο ή νεκρική άμαξα καί δύο άλλαι όπισδεν αυτής. Παρά 
τήν άμαξαν ϊσταντο περιμένοντες τέσσαρες στρατιώται, φέροντες μελανας 
μανδύας καί πίλους πένδους έπί τού έρρυτιδωμένου μετώπου των, καί διά 
τών ακτηρίδων τών μή άναφδεισών είςέτι λαμπάδων των έκαμνον, είς σκέ
ψεις βεβυδισμένοι, διαφόρους όπάς είς τήν αραιόν χιόνα. Ή  ιραιά κόμη 
τού κυρίου 'Ράτς, ήτις έφαίνετο έχουσα σχήμα καί συγχρόνως λειτουργίαν 
πίλου, άνυψοϋτο δπεράνω τού έρυδρού προςώπου καί ή  φωνή του, τ  με
ταλλική εκείνη φωνή, πολλάκις διεκόπτετο ώς έκ τής πολλής ταλαιπωρίας.

—  Πού μένουν λοιπόν οί κλάδοι; Φέρτε κλάδους πεύκης καί ελά- 
της! έφώνει. ’Αμέσως δά  βγάλουν τό φέρετρο! . . . .  κλάδους έλάτης! 
Σκορπίσατε κλάδους! έφώνησεν άπαξ έτι καί ώρμησεν είς τήν οίκίαν.

Καί έν τούτοις έγώ μεδ’ όλην μου τήν άκρίβειαν πολύ άργά .«ιχον 
φδάσει· δ κύριος 'Ρ ά τς  τό έδεώρησεν άναγκάΓον νά έπιταχύνη όσον ήτο 
δυνατόν τό πρΚγμα. Ή  νεκρώσιμος τελετή εΐχεν ήδη περατωδή. Οι ιι- 
ρέΓς — ών δ μέν εφερε καλυμαύχιον, δ δέ, δ καί νεώτερος, ειχεν επιμε- 
Χώς κτενίσει καί δι’ ελαίου αλείψει τήν κόμην του — έφάνησαν άκριβώς 
τήν στιγμήν έκείνην πρό τής κλίμακος τής οικίας. Μετ’ όλιγον εδειχδη 
έπίσης καί τό φέρετρον. Έβάσταζον αυτό έ αμαξηλάτης, δύο όπηρέται 
καί δ υδροφόρος. Ό  κύριος 'Ρ ά τς  έπορεύετο δπισδεν τού φερέτρου και 
δέσας τά  άκρα τών δακτύλων του έπί τού στέγάσματός του επανελάμβα* 
νεν άδιακόπως: „Αγάλια, άγάλια!“  Μέ κλονούμενα βήματα τόν ¿κολουδει 
ή  σύζυγός του, μελανειμονούσα καί περικυκλουμένη ύπό τών τέκνων της. 
Τήν όπισδοφυλακήν έσχημάτίζεν δ Βίκτωρ, φέρων καινουργή στρατιωτικήν 
στολήν καί κυματίζουσαν ταινίαν πένδους είς τήν λαβήν τού ξίφους. Οί
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φορείς Ιναπέ&ηκαν τό φέρετρον εν τη νεκρική άμάξη, οι δέ βτραηΰται 
ήναψαν τάς λαμπάδας. Μία επαΐης, κατά τύχην t r v  βτιγμήν Ικείνην 
διαβαίνουσα Ικ ^δεν , εξερράγη εΐρ Φρήνους, εν ω οι ψάλται ήρχιβαν νά 
ψάλλωβι τά νεκρώσιμα τροπάρια. Αί νιφάδες τ ι ς  χιύνος επιπτον ήδη

πυκνο'τεραι καί ηρχισαν νά περικαλύπτωσι τά πάντα δ ιά  ,,λευκοΰ πέπλου“ , 
'Ο  κύριος 'Ρ ά τς έφοίνησεν: „’Εμπρός μέ τήν βοή&ΐιαν του θεου!“  καί η 
πομπή ετέδη εις κίνησιν.

[λ\-τ-' τόν Tovç?/*ntp,] (άηετ&ι τά ττλος.)

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ.
(τέλος).

Ή  μηχανή τοδ 
Besnier.

κατήγαγον οί άν£

Έ ν  τοΐς προη
γούμενοι? έξητά- 
σαμεν διά μακρών 
τάς διαφόρους φά
σεις, ας έλαβον έν 
διαστήματι ενός 

αίώνος καί επέκεινα αί χροςπάθειαι της 
άν9·ρωπότητος, όπως καταστήση τάς 
αιθέριους χώρας βατάς είς το άπτερον 
καί δυςκίνητον σώμα του άν&ρώπου, 
ειπομεν δέ, ότι τον πρώτου θρίαμβον 

ρώζινοι ουτοι αγώνες 'περί τά  τέλη της 
παρελθ'ούσης έκατονταετηρίδος, ότε η μηχανή των αδελφών 
Μογκολφιέρων ήρ0·η είς τά  όψη καί διασχίσασα τόν αιθέρα 
κατεβίβασεν αδθις τούς γενναίους αεροπόρους έπί στερεοί» 
έδάφους. 3Εν τούτοι?, κυρίως είπειν, έτι παλαιοτέραν έχουσι 
τήν αρχήν αί προςπάθειαι των Ανθρώπων προς έφεύρεσιν 
άεροκινήτου μηχανήματος, έκπληρούμεν δε ενταύθα καθή
κον προς τούς άναγνώστας μας συμπληρούντες τά  προηγου
μένως έκτε&έντα διά της αναγραφής των σπουδαιοτέρων 
αεροναυτικών αποπειρών, αίτινες έγένοντο κατά καιρούς υπό 
διαφόρων τολμηρών καί ¡Ριψοκίνδυνων μηχανικών. Προς τούτο 
δανειζόμενα τάς πληροφορίας του διάσημου γάλλου Αερο
ναύτου G. Tissandier, δημοσιεύσαντος έπ’ έσχατων αξιανά
γνωστου πραγματείαν, έξ ής μανθάνομεν δτι καί κατά τους 
προηγουμένου? αίώνας δέν ήσαν σπάνιοι οί „Ιπτάμενοι“ άν
θρωποι καί οί έφευρέται Ιπταμένων μηχανών, αν καί ή τύχη 
των ποσώς δεν διέφερε της τών νεωτέρων σχεδιαστών δια
φόρων Αεροστάτων, ώς Ιν τώ προηγουμένω άρθρω ΙξεδΊσαμεν.

Καί κατά πρώτον é Tissandier αναφέρει άνθρωπον ιπτά
μενον, οδτινος ή είκών, δημοσιευθεΐσα κατά πρώτον έν τώ 
„Journal des Sçavans“ τής 12. Δεκεμβρίου 1678, αναδημο
σιεύεται τδη καί ύφ’ ημών. Τό άπλοόστατον τούτο κατα
σκεύασμα έφευρέ9·η υπό τίνος Besnier καί συνίσταται έκ 
τεσσάρων πτερύγων έκ λεπτής μετάξης (ταυτά), ABCD, αί- 
τινες τίθενται είς κίνησιν έν μέρει μεν διά τών χειρών, έν 
μέρει δέ καί διά τών ποδών τή βοη&εία τών είς αυτούς 
προςδεδεμένων σχοινίων (EF). ‘Ο έφευρών τήν μηχανήν ταυ'- 
την διετείνετο, ότι εΤχε κατορθώσει δυνάμει της μηχανής 
του αυτής νά καταπετάση πρώτον μέν από μιας τραπέζης, 
κατόπιν άπό του παρα&όρου χαμηλής τίνος οίκίας καί επειτα 
από τής στέγης ενός σιτοβολώνος.

Όπωςδήποτε καί άν Ιχη, τό πράγμα φαίνεται ήμ~ν ολί
γον δύςκολον νά έπιτευχ&ή διά μέσου του πραγματικώς πε
νιχρότατου τούτου πτητικού έργαλείου, δυςπίστως δέ θά σεί- 
σωσι τάς κεφαλάς των καί οί μηχανικοί τών νεωτέρων χρό
νων, έν ω άλλως παρίσταται ημών ή ύπόθεσις όσον άφορα 

.πρός τόν „Ιπτάμενον άν&ρωπον“ {Homo volans) τής δευτέ- 
ρας ημών είκόνος. Την είκόνα ταύτην εδρομεν έν τινι συγ- 
γράμματι τού Φαύστου Berangiç, δημοσιευ&έντι κατά τό

έτος 1617 έν Βενετία. Πας τις παρατηρεί-ένταύθα έκ πρώ
της όψεως, ότι ή έν λόγω μηχανή δεν εΐνε προωρισμένη νά 
αίρεται είς τά  υψη. συναποφέρουσα μεθ·’ έαυτής καί άνθρώ- 
πους καί άλλα αντικείμενα, άλλ’ ότι εΐνε άπλουν άλεξίπτω- 
τον, ώς τοιουτον δέ τό συνιστα ήμΐν καί ή έν τώ  συγγράμ- 
ματι συυοδεύουσα αυτό λεπτομερής περιγραφή: „Τή βοήθεια 
τετραγώνου πανίου έντεταμένου έχί ξυλίνου περιθωρίου, άπό 
τών γωνιών του οποίου κρέμανται τέσσαρα σχοινία δόναται 
ό άνθρωπος άκινδύνως νά καταπηδήση άφ’ ενός πύργου ή 
άπό τίνος άλλου άποκρη'μνου υψώματος“, μας λέγει ό συγ- 
γραφεύς· ,,έάν δ ’ έπικρατή νηνεμία, προςθέτει, ή κατάπτω- 
σις του ανθρώπου μαζτ μέ τήν μηχανήν ταυτην άρκεΐ νά 
παραγάγη άνεμον, πιέζοντα κάτωθεν τό χανίον καί χαρα- 
κωλύοντα τήν όρμητικήν του κατερχομένου πτώσιν“. Περί 
του αλεξιπτώτου καί τών διαφόρων αυτού τροποποιήσεων 
είχε προηγουμένως άσχοληθή καί ό έπιφανής ζωγράφος τής 
Ιταλίας Λεονάρδος da Vinci καί είχεν έκδώσει περί του ζη
τήματος τούτου χρήσιμα καί σπουδαία συγγράμματα, άλλ’ 
άτυχούς ό χρόνος κατέστησε τούς Ανθρώπους καί τών έργων 
του Berangio καί τών μελετών τού da Vinci έπιλήσμονας, 
έως ού μετά παρέλευσιν πολλού χρόνου ό Garnerin παρήλ- 
θεν είς μέσον καί έσφετερίσθη, οδτως είπέϊν, τήν τιμήν τής 
έφευρέσεως του αλεξιπτώτου.

’Αλλά τής μεγίστης ημών χροςοχής άξία εΐνε ή τρίτη 
τών ένταύθα χαρατιδ·εμένων είκόνων, έν ή βλέπομεν άποτε- 
τυπωμένον τό πρώτον σχέδιον του μετέπειτα τόσον ποικιλό
μορφου καταστάντος αεροστάτου. · Τό πρώτον τούτο δοκί
μων περί τήν αεροναυτικήν χρεωστεΐ ό κόσμος τω ’Ιησουίτη 
Λάνα, οςτις έν τινι συγγράμματί του, δημοσίευσών τι τώ 
1670, συμπεριέλαβε καί έν κεφάλαιον, φέρον τόν έξης τίτ
λον: „Πώς δύναταί τις νά κατασκευάση πλοίον ύψούμενον 
είς τον άέρα καί δυνάμενον νά κινη&ή τη βοηθεία κωπών 
καί ιστίων.“ Τό σύγγραμμα τούτο εΐνε τήν σήμ.ερον σπα- 
νιώτατον, ό δέ Tissandier έπί δεκαπενταετίαν όλην άνεζή- 
τει αυτό ματαίως είς όλα τά  βιβλιοπωλεία καί τάς βιβλιο- 
δ'ήκας τού κόσμου.

Τό άερόστατον τού Λάνα αίρεται είς τόν άέρα, ώς βλέ
πομεν έν τή  είκόνι, διά τεσσάρων κενών σφαιρών (ABCD). 
Έκαστη τών σφαιρών τούτων εΐνε κατεσκευασμένη έκ λε
πτού σιδηρού ή χαλκού ελάσματος καί έκβάλλει είς σω
λήνα, έχοντα 32 τουλάχιστον ποδών μήκος (παρβλ. BC έν 
III) καί φέροντα έν Β μίαν στρόφιγγα. Έ ν  πρώτοις ή σφαίρα 
αδτη Λ πληρούται δ ι’ δδατος καί κλείεται τ  στρόφιγξ ώς 
καί τό άνοιγμα C, εΐτα άνατρέπεται τό όλον, ώς φαίνεται 
έν V, καί τό κάτω μ.έρος τού σωλήνος έμβυ&ίζεται είς άγ- 
γε~ον πλήρες όδατος, μ.εδ·’ ό τελευταων ανοίγεται πάλιν ή 
στρόφιγξ. Τό δδωρ εΐνε έλεύ&ερον y δη νά έκρεύση τής 
σφαίρας καί ν’ άφήση κατόπιν του τόν χώρον κενόν. Ό  
Λάνας λοιπόν είχε τήν ικανότητα νά πιστεύη, ότι αί διάκε- 
νοι αύταί σφάϊραι ήρκουν νά έγείρωσιν. είς τα  υψη τό τε 
σκάφος καί τούς έν αυτω έπιβάτας, μη γινώσκων, ώς φαΐ-
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νεται, ότι τό τόσον ευφυώς έπινοηδ·έν σχέδιόν του ήτον άνεκ- 
τέλεστον διά τόν άπλούστατον λόγον, ότι ή εξωδ·εν πίεσις 
τού άέρος &ά κατεσυνέ&·λιβε τάς λεπτάς τών σφαιρών του 
παρειάς. Λίαν όμως αξιοσημείωτος εΐνε μία παρατήρησις- 
τού δ·εοσεβούς τούτου λειτουργού τής Εκκλησίας, έν ή έκ- 
φράζει τήν ευχήν, όπως μή ποτε έπιτρέψη ό Θεός να πραγ
ματοποιηθεί ή Ιδέα του αύτη — καί τούτο ένεκα τής έπι- 
κινδΰνου ανατροπής, ήν ήθελεν έπιφέρει ή Αεροπορία είς τόν

βίον τών λαών τής ύφηλίου!
Άλλ’ ό κόσμος έμφορεΐ- 

ται τήν σήμερον ύπό άλλων 
ιδεών, καί τό άπλούν τούτο 
τού’Ιησουίτου σχέδιον έπραγ- 
ματοποιήθ-η, ή δέ άεροκλοία 
αποτελεί ένα τών έκπρεπε- 
στέρων σκοπών τής νεωτέρας 
μηχανικής, ού ή έπίτευξις αντί 
βλάβης νέαν ευλογίαν καί 
ωφέλειαν 8·έλει επιφέρει είς 
τόν πολιτισμόν τών ήμετέ- 
ρων χρόνων.

Πώς δ’ έπραγματοποιήθη 
τό όνειρον τούτο τών παρελ
θόντων αίώνων, &ά τό κατα- 

δείξωσιν αί έξης γραμμαί. Πρό ολίγου χρόνου διεδό&η άπό 
τής Γαλλίας άνά τόν κόσμον σύμπαντα τ  άπροςδόκητος ει- 
δησις, ότι τό δύςκολον τούτο αίνιγμα, τό όποιον έπί αίώνας 
ολοκλήρους μάτην άγωνίζετο νά λύση ή άνθρωπότης, έλύΟη 
έπί τέλους καί ότι ό πεπερασμ-ένος νους τών θνητών κατωρ- 
θωσε νά γίνη αυθαίρετος κύριος καί τών αίθερίων ωκεανών.

Καί πραγματικώς τη 9. Αύγου
στου- τού παρελθόντος έτους 
(1885) ήρθη άπό τής.πεδιάδος 
τής γαλλικής πόλεως Μβϋάοη 
άεροκίνητον, έχον σχήμα ύπερ- 
μεγέθους σιγάρου, ήρχισεν, άνελ- 
θόν είς μέγα υψος, νά κινήται 
πρός τό χωρίον Βγ,
περιέγραψεν ένταύθα μεγαλο- 
πρεπώς μέγαν κύκλον καί, τού
του γενομένου, έπέστρεψε πάλιν 
είς τδν άφ’ ου ώρμήθη τόπον 
μετά χάσης τής δυνατής ακρί
βειας. Τό γεγονός τούτο, χολλά- 
κι; έπαναληφ&έν, άπέδειξεν ότι ό 

Τό άεροκίνητον το(ϊ Λάνα, αεροναύτης κατώρθωσεν ού μό
νον νά διασχίση τήν εναντίαν

τού άνεμου φοράν, αλλά συγχρόνως καί νά έπιστρέψη είς
τόν τόπον, άφ’ ου ήρθη είς τόν άέρα. Έ ν  τοΐς προηγού
μενοι? έξεθέσαμεν έν όλίγοις όλα τά  μέχρις έσχατων τών 
χρόνων γενόμενα πειράματα τών διαφόρων αεροναυτών, εΐ- 
δομεν δέ, ότι πάντα ταύτα, όσον εύφυώς καί άν έξετελούντο 
καί έσχεδιάζοντο έπί τού χάρτου, πάλιν όμως εΐχον τόσας 
άτελείας, ώςτε νά μή ύπάρχη ποτέ καί ή έλαχίστη έλπίς 
περί οίαςδήποτε χρησίμου πραγματοποιήσεως αυτών.

Τό ζήτημα όμως είςήλ&εν είς νέον στάδιον διά τών 
ένεργειών τού άνιντέρω μνημονευ&έντος Γάστωνος Tissan-

άίβτ καί τού αδελφού του Αλβέρτου, οΐτινες έν τά?ς δοκι- 
μαΐς των ώς ωστικήν δύναμιν μετεχειρίσ&ησαν τόν ηλεκτρι
σμόν. Δι’ αυτού κατώρθωσαν μέν νά δώσωσιν είς το 
„ηλεκτρικόν άερόστατον“ των ίδιαν ταχύτητα 3 μέτρων ανα 
πάν δευτερόλεπτον, άλλ’ όπωςδήποτε πάλιν δέν ηδύναντο 
διά τόσον σμικράς δυνάμεως ν’ άντιπαλαίσωσι έστω καί 
πρός τήν έλαφροτάτην πνοήν τού ανέμου. Πεπρωμένον ητο, 
φαίνεται, ό στέφανος τής δόξης νά έπιστέψη γάλλων αξιω
ματικών τάς κεφαλάς, τών κκ, 'Ρενάρ καί Κρέπς, οίτινες 
μετά έμβριθεΐς καί πολυμόχ9·ους έρεύνας έφεύρον μίαν ιδια
ζόντως έλαφράν καί έν ταύτώ δραστηρίως ένεργοΰσαν ηλεκ
τρικήν μηχανήν, δυνάμει τής οποίας παρείχετο είς το αερο- 
κίνητον ταχύτης μείζων τής μέχρι τούδε συνήθους. Οί 
αξιωματικοί ουτοι μετά την πρώτην καί τελείως έπιτυχή 
τού πειράματος των έκτέλεσιν έπεχείρησαν καί- ετερα, καθ 
ά απέδειξαν, ότι πραγματικώς δέν εΐχον άναλάβει ματαίως 
καί άγόνως τό μέγα καί έπίμοχθον έργον τής τελειοποίη- 
σεως τού αεροστάτου. Δέν είνε δυνατόν φυσικώς ν’ άρνηθή 
τις, ότι αί συσκευαί των δέν εΐχον καί τινας, μικράς άλλως 
καί επιδεκτικά? έπανορ&ώσεως, ελλείψεις, άλλ’ έν γένει εΐνε 
έπίσης φυσικόν καί όχι Αδύνατον, ότι καί ταΰτας θά  δυνη-

Τ5 τέλειον οεροκίνητον τ<3ν κκ. 'Ρ εν ίρ  καί Κρεπ«.

θώσι ν’ άναπληρώσωσι καί νά καταστήσωσι το  εργον των 
τελειότατον ύφ’ όλας τάς έπόψεις.

Περί τού νέου τούτου άεροκινήτου κατά τό σύστημα 
τών αξιωματικών Κρέπς καί 'Ρενάρ γινώσκομεν, ότι έχει 
μήκος'50,42 καί πλάτος 8,40 μέτρων, καί ότι ή έν τη 
σκάφη ή λέμβιρ τοποθετημένη ήλεκτροδυναμική μηχανή 
παράγει δύναμιν 9 περίπου ίππων. Τό ολικόν βάρος τού 
Αεροστάτου συνυπολογιζομένου καί τού τών έπιβατών δέν 
πρέπει νά ήνε μεγαλείτερον τών 2000 χιλιόγραμμων. Έ ν 
τή  παρατεθειμένη είκόνι βλέπομεν δεξιόθεν τής λέμβου τού 
Αεροστάτου τήν έναέριον έλικα, αριστερόθεν δέ φαίνεται 
προεκβάλλον υπό τήν ταινιοειδή σημαίαν τό χηδάλιον.. ΙΙε- 
ρισσοτέρας. λεπτομερείας περί τής έσωτερικής διασκευής καί 
λειτουργίας τού μηχανήματος τούτου δέν δυνάμε&α- άτυ- 
χώς νά μεταδώσωμεν είς τούς ήμετέρους άναγνώστας, .καί 
τούτο διότι οί ¡5ηθέντες έφευρέται καί κατασκευασταί ένεκα 
ίδίων λόγων ήρνήθησαν μέχρι τούδε νά καταστήσωσιν αυ
τά? γνωστά? είς τόν κόσμον. Ή  άλλως δεδικαιολογημένη 
καί σεβαστή αυτή έχεμυθεια άφαιρεΐ μέν τόν λοιπόν έπιστη- 
μονικόν κόσμον τό δικαίωμα τού νά σχηματίση καί νά έκφέρη 
μίαν οίανδήποτε θετικήν καί άσφαλή κρίσιν περί τής πραγ
ματικής αξίας καί σπουδαιότητος τού έφευρήματος τούτου, 
δέν παρεμποδίζει όμως ημάς τού νά άχονείμωμεν είς τούς 
φιλοχόνους καί νοήμ.ονας γάλλους τόν δίκαιον έπαινον καί 
νά έπευχηθώμεν αύτοΤς είς τό μέλλον μεγαλείτερα κατορ
θώματα έπ’ άγα&ώ συμπάσης τής άνθρωπότητος.

Τό άλεξίπτωτον του Βεράντζιο.
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ΠΟΙΚΙΛΑ.

Ε ίς τάς άκολούδους γραμμάς προτάσσομεν εν εΐδει είςαγωγής την 
αρχήν τού προλόγου τού Κορνηλίου Νέπωιος: „είμαι βέβαιος ότι δεν δα 
λείψωσιν άνδρωποι, οίτινες Μ  ευρωσιν άπαρέσκειαν εις τό περιεχόμενον 
τών γραμμών τούτων καί δεν δά  δεωρήσωσιν αύτό σπουδαίον καί σημαν
τικόν. αλλά κατ’ ούδένα τρόπον δύνανται νά δικαιολογηδδσι, διότι έν τη 
φύσει καί τώ  βίω τού άνδρώπου π δν , καί το παραμικρόν, άντικείμενον 
«ρέπει νά κινή τό ενδιαφέρον καί τήν προςοχήν μας. Δεν έχομεν τήν 
άξίωσιν ν’ άποφανδωμεν ίμ ε ίς , αν πραγματικώς ^νε άντάξιον τού άνδρώ- 
«ον νά καταναλίσκη τόν βίον του ασχολούμενος περί τα μικρά, γινώσκο- 
μεν όμως έκ της ιστορίας, ότι ούκ ¿λίγοι άνδρωποι έγιναν επίσημοι καί 
όνομαστοί, διότι αφιέρωσαν την ζωήν των είς τήν μελέτην καί έξέτασιν 
τών λεπτομερειών της φύσεως. ’Εκ τών ιστορικών δέ τούτων παραδό
σεων επιδυμούμεν νά μεταδώσωμέν τινας είς τούς ήμετέρους Άναγνώστας, 
«ιστεύοντες δτι ετνε δξιαι της προςοχης κα'ι της «εριεργείας των.

Ό  Κλελιανός διηγείται περί τίνος άνδρώπου γράψαντος Ιν δίστιχον 
διά χρυσών γραμμάτων τόσον μικρών, ώςτε ήδύνατο νά τ ί  δέση είς τόν 
φλοιόν ενός κόκκου σίτου. Έ ν  τώ έβδόμφ βιβλίο* (Κεφ. 21) ττς φυσικής 
του ιστορίας Πλίνιος 6 πρεσβύτερος λέγει, ότι ό Κικέρων ειδεν δλην τήν 
Ίλιάδα  γεγραμμένην επί περγαμηνου χάρτου, όςτις ήδύνατο νά εύρη τόπον 
εντός κελύφους καρύου. Πολλοί τών μεταγενεστέρων δεν ήδελον νά πι· 
στεύσωσιν είς τούς λόγους τούτους τού Πλινίου, επειδή ή Ίλ ιά ς , ως γνω
στόν. περιέχει 15,686 στίχους. Σοφός τις επίσκοπος τής Γαλλίας έπεισεν 
ήμέραν τινά περί του δυνατού τού μικρολογικού τούτου κατορδιίματος τήν 
επίσης άπιστούσαν βασίλισσαν Μαρίαν Λετσίνσκαν, δεί|α ς ότι φύλλον λεπτό
τατου χάρτου 10 δακτύλων δψους καί 8 δακτ. πλάτους ήδύνατο νά τοπο- 
δετηδη εντός κελύφους καρύου, καί ότι έφ’ έκατέρας πλευράς τού φύλλου 
τούτου διά λεπτής γραφίδος ήδύναντο νά γραφώσιν 7812 στίχοι, επ ' άμ- 
φοτέρων δέ 15,624 στίχοι, σχεδόν όσοι περιέχονται καί έν τή Ίλιάδι.

Έ ν  τω  λεγομ. νομισματικά! Μουσείο* τής πόλεως W orm s ύπάρχουσι 
διάφορα μικροκαλλιγραφικά έργα θω μ α  τίνος, δςτις, γεννηδείς άνευ χειρών, 
έγραφε διά τών ποδών καί έζωγράφει μικρογραφίας ,,έξαισίας λεπτότητος“ . 
Έ ν  τη αυτοκρατορική βιβλιοδήκη ττς  Βιέννης εύρισκεται χειρόγραφον, 
συνίστάμενον εξ ένός μόνον φύλλου χάρτου, έχοντος δψος 18’/ ,  καί πλάτος 
1 6  δακτύλων, έφ’ ου έπιμελη'ς τις ’Ιουδαίος έγραφε πέντε βιβλία τής ΙΙα- 
λαι«4 Διαδήκης, ήτοι τό βιβλίον τής 'Ρούδ γερμανιστί, τόν Εκκλησιαστήν 
τού Σολομώντος έβραϊστί, τό Ά σμα τών άσμάτων λατινιστί, τό βιβλίον 
τής Έ σδήρ  συριστί καί τό πέμπτον βιβλίον τού Μωϋσέως γαλλιστί. Τά 
γράμματα εινε ευανάγνωστα καί δέν άπαιτούσι τήν χρήσιν μεγεδυντικών 
φακών. Κατά τόν δέκατον Ικτον αιώνα ίταλός τις μοναχός έγραψε τό 
σύμβολον τών Αποστόλων καί τό Ευαγγέλιον τού Ίωάννου τής μεγάλης 
Π έμπτης επί της έπιφανείας χάρτου ίσομεγέδους «ρός δηνάριον, έτιμήδη 
δέ διά τούτο υπό τού Αδτοκράτορος Καρόλου τού Ε '.  καί τού πάπα Κλή- 
μεντος τού Ζ '.  Ό  διδάσκαλος τής καλλιγραφίας Καρόλου τού 0 '.  καί 
Ερρίκου τού Γ '.  τής Γαλλίας έγραψε τό άνω ρηδέν Εδαγγέλιον άνευ 
αποκοπών επί χάρτου, έχοντος ίσον μέγεδος πρός όνυχα ενός τών μικρών 
δακτύλων του.

Έ ν  τώ  Κολλεγίφ τού S t. Jo h n s έν ’Οξφόρδη ύπάρχει μία σκιαγρα
φία τής κεφαλής Καρόλου τού Α '. βασιλέως τής ’Αγγλίας, συντεδειμένη 
καδ’ έλοκληρίαν έκ γραμμάτων καί μακρόδεν έχουσα δψιν χαλκογραφή
ματος. Αί γραμμαί τού προςώπου καί τού περιλαίμιου άποτελούνται έκ 
Ψαλμών, τού „Πιστεύω“  καί τού ,,Πάτερ ημών“ . Σοφός τις Γάλλος λέ
γει: ,,εΐδόν τήν εικόνα τής μακαρίτιδος πριγκηπίσσης. Έ κάδητο έντός 
άμάξης εν μέσω πολλών άλληγορικών μορφών. "Ολη ή  είκών είχε μέγε
δος ενός καί ήμίσεως τετραγωνικού ποδός έφαίνετο δ’ άποτελουμένη έκ 
συνήδων γραμμών. Άλλ’ έκ τού πλησίον διέκρινέ τις ότι αί γραμμαί 
αδται συνέκειντο εξ αρχικών γραμμάτων, λεπτότατων καί ώς έπί χαλκού 
κεχαραγμένων, άτινα έν συνόλω άπετέλουν ίταλικο’ν έγκώμιον της ήγεμο- 
νίδος έκ πολλών χιλιάδων στίχων.“

Έ ν  ετει 1821 άγγλος τις, Jo h n  Beedle, έστοιχημάτισεν δτι ήδύνατο 
επ ί επιφανείας ίσης πρός τήν ένός διδράχμου νά γράψη τό ,,Πάτερ ημών“ , 
τό „Πιστεύω“, τόν 100 καί 134 Ψαλμόν, τήν έκτην, έβδόμην καί ογδόην 
έντολήν. Ά φ’ ο? έκέρδησε τό στοίχημα κατώρδωσε νά προςδέση κάτωδεν 
τών γραφέντων ολόκληρον τό όιομά του, τήν ημερομηνίαν καί τό έτος,

* **
Αί έφημερίδες βρίδουσιν άρδρων περί τών άγγλικών εκλογών, αΐτινες 

μέλλουσι ν’ άποφασίσωσι περί τής τύχης τού γλαδστωνείου υπουργείου καί 
τής πολιτικής του, καί τό κοινόν παρακολουδεϊ τήν άνέλιξίν των μετά με

γάλου ενδιαφέροντος. Ε κ  του περιστατικού τούτου αφορμήν λαμβάνοντες, 
παρέχομεν· ένταύδα όλίγας πληροφορίας περί τών άγγλικών έκλογών κατά 
τόν παρελδόντα αιώνα, ώς μή στερουμένας ιστορικού ενδιαφέροντος. Έ ν  
έτει 1786 ό Φώξ καί ό λόρδος Hood εΐχον νικήσει τόν υπουργικόν ΰπο- 
ψόφιον σίρ Cecil W ray  εν τη εκλογική περιφερεία τού Ούεστμίνστερ. 
Τό άποτέλεσμα τών έκλογών έν τώ  τμήματι τούτω εΤχε μεγάλην σπου- 
δαιότητα τότε 8ι’ ίλην τήν χώραν καί τό Ούεστμίνστερ έδεωρείτο τρόπον 
τινά τό κέντρον τών Ιν  ’Αγγλία εκλογικών άγώνων. Φυσικόν ττον επομέ
νως, άν δλα τά εκλογικά τεχνάσματα έν τη* τμόματι τούτω εύρισκον προ- 
δύμους μιμητάς καί τούς λοιπούς τής χώρας εκλογείς. Έ ν  τη ρηδείση 
λοιπόν έκλογη είχε λάβει ένεργόν μέρος καί εν άλλο, τέως δλως άγνωστον, 
στοιχέϊον, άριστοκράτιδες δηλαδή κυρίαι, αΐτινες μετά γενναιότητος καί 
ζήλου εΤχον έξέλδει είς τήν εκλογικήν πάλιν χάριν τών ύπ’ αύτών προστα- 
τευομένων. Ή  περικαλλής δούκισσα τού D evonshire εΐχεν άγωνισδή ώς 
ήρωΐς υπέρ τής εκλογής τού εύνοουμένου της Φώξ, προδύμως δέ έδιδεν 
είς πάντα τόν δέλοντα νά ψηφίση ύπέρ αύτού ώς αμοιβήν εν φίλημα διά 
τών κοράλλινων χειλέων της· τήν εύτυχίαν ταύτην άπήλαυσε καί εΤς σαπω- 
νοποιός, δςτις μόνον άντί της αμοιβής ταύτης υπεσχέδη νά ψηφίση ύπέρ 
τού Φώξ. Τρία έχ τών μεγαλοπρεπών όχημάτων της εΐχον τεδή είς τήν 
διάδεσιν τών εκλογέων, διά νά τούς μεταφέρωσιν είς τόν τόπον, ένδα 
έκειντο α ί κάλπαι. "Οτε παρεκάλει κρεωπώλην τινά, έχοντα μεγάλην επιρ
ροήν, νά δώση τ-ίν ψήφον του ύπέρ του υποψηφίου της, διερράγη κατά 
τύχην τό κομψότατου πέδιλόν της, ούτως ώςτε δέν ήδύνατο πλέον νά τό 
φέρη είς τόν πόδα. Ή  χαριτόβρυτος δούκισσα. τό απέρριψε ταχέως μα
κράν άναφωνούσα μετ’ ένδουσιασμού: „Βλέπετε, γυμνόπους περιπατώ διά 
νά βοηδήσω τόν φίλον μου!“  Συχνάκις έπεσκέπτετο τάς έκλογικάς συνε
λεύσεις φέρουσα άνδριχά ένδύματ«, έκάπνιζεν, έπινε, συνεζήτει, ύπέσχετο, 
έκολάκευε, ήπείλει, έτραγώδει, έχόρευε καί έξέπεμπε μετά τών άτιδάσσων 
εκλογέων άγρίας φωνάς, μόνον καί μόνον χάριν τής επιτυχίας τού αγαπη
τού της Φώξ. Ή  δούκισσα ττον ή  ψυχή γυναικείου τινός συλλόγου, σχη- 
ματισδέντος χάριν τής εκλογής τού Φώξ. Αί πρώται Κυρίαι τής άγγλικής 
αριστοκρατίας καί αί περικαίλέσταται ιδίως ησαν μέλη τού σωματείου τούτου. 
Αί δούκισσαι τού P o rtlan d  καί B u tlan d , αί κόμησσαι τού Carlisle καί 
Δέρβυ, αί κυρίαι B eaucham p καί D oncanon καί «λεΐσται άλλαι Άφροδί- 
ται τού Λονδίνου. Μία Ιξ αύτών είχε προςλάβει μεδ’ εαυτής έντός τού 
όχήματος πολλάς βαπτρίας τού συρμού, αΐτινες διαρκώς κατεσκεύαζον τι- 
μητικάς ταινίας διά τούς ¿παδούς τού λόρδου H ood, οδ τό όνομα ήτον 
άναγεγραμμένον παρά τό τού Φώξ· 'Η  δούκισσα τού 'Ρούτλανδ διένεμεν 
οινόπνευμα καί άλλα ποτά είς τούς στρατιώτας καί ναύτας, από δέ τού 
έξώστου τού μεγάρου της αυτή καί όλαι αί φίλαι της Ιχαιρέτων διά χει
ροφιλημάτων καί άνδέων τούς παρερχομενους έκλογικούς φίλους των. Διά 
τών γυναικείων τούτων άγώνων έπέτυχεν έπί τέλους ό Φώξ. Έ ν  τούτοις 
οί σύζυγοι τών πολιτικών τούτων ’Αμαζόνων δέν προςέϊδον μετ’ άδιαφο- 
ρίας τάς ένεργείας τών γυναικών των, κατ’ έκεΐνο δέ καί τό έπιόν έτος 
πλείστα διαζύγια έγενοντο ένεκα τ ις  παροδικής ταύτης έκλογικτς μανίας 
τών άριστοκρατίδων τού Λονδίνου.

» «*

Τό σ ω μ α τικ ό ν  μέγε& ος τώ ν  εύρ ω πα ϊχώ ν  4&νΰ>ν. "Ολαι αί άρ- 
χαιότεραι πληροφορίαι, όσον άφορα πρός τό περίεργον ζήτημα περί τού 
μεγέδους τών ει’ρωπαϊκών έδνών χαί περί τού ποιον εξ αύτών εΐνε κατά 
τό σώμα τό μεγαλοπρεπέστερου καί ποΤον τό μικρότερου, ήσαν μέχρι τούδε 
λίαν ατελείς καί έστηρίζοντο είς αναξιόπιστους σχεδόν υποδέσεις. Ό  γάλ- 
λος όμως άνδρωπολόγος Παύλος Τοπινάρ κατώρδωσε νά συλλέξη σπου- 
δάίον ύλικόν πραγματικών καταμετρήσεων τού σώματος έκ τών διαφόρων 
χωρών τής Ευρώπης, τό όποιον δημοσιευδέν φαίνεται ήμΤν άξιον πίστεως 
περισσότερον παρά τάς προηγουμένας ύποδέσεις, άν καί α ί πληροφορίαι του 
περιέχουσι καί αόταί πολλά τά κενά, ώς μή έμπεριέχουσαι τά κυριώτερα 
έδνη της ήμετέρας ήπείρου, τούς "Ελληνας καί τούς ’Ιταλούς. Κατά τάς 
συγκριτικάς τού φυσιοδίφου τούτου ερεύνας οί μεγαλείτεροι άνδρωποι τής 
Ευρώπης εΐνε οί Νορβηγοί καί οί Σουηδοί καί μετά τούτους οί Σκώτοι 
καί οί Αγγλοι, α ν  τό ύψος υπερβαίνει τά 170 ύφεκατόμετρα κατά μέσον 
όρον. Μετά τούτους έρχονται οί ’Ιρλανδοί, οί Δανοί, οί Βέλγοι καί οί Γερ
μανοί, <5ν τό σωματικόν μέγεδος δέν εΐνε κατώτερον τών 165 ύφεκατομέ- 
τρων κατά μέσον όρον. Κατόπιν έρχονται οί 'Ρώσσοι, οί 'Ρωμούνοι καί 
οί Γάλλοι, μικρότεροι τό σώμα κατά 2  ύφεκατόμετρα τών προηγουμένων, 
εΐτα οί Οδγγροι καί οί Φιλλανδοί έχοντος 160 ύφεκατομ. σωματικόν δψος
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καί τέλος οί Λάππωνες, οί πυγμαίοι οδτοι τής Ευρώπης, εΐνε οί μικρό
τατοι πάντων. «■ ·*

‘Η  κινεζική κυβέρνησις έλαβε, φαίνεται, σταδεράνάπόφασιν να σύν
δεση τάς άπειρους έκτάσεις τού Ουρανίου Κράτους διά σιδηροδρομικών 
τροχιών, ώς δέ πληροφορούμεδα, κατέδηκεν ήδη παρά τινι άγγλιρ έργο- 
λάβο* μεγάλα ποσά πρός αγοράν τών άναγκαίων μηχανών καί εργαλείων, 
μισδώσας δέ στείλη είς Κίναν ούκ ¿λίγους μηχανικούς καί ήσκημένους 
έργάτας. Πρός τούτοις μεγάλαι καταβάλλονται προςπάδειαι, όπως καί ό 
κινεζικός κλήρος υίοδετήση τάς προδέσεις τής Κυβερνήσεως καί συντέ
λεση είς τήν πραγματοποίησιν αυτών- Διότι εν Κίνα δέν ΰπάρχουσιν ώρι- 
σμένα νεκροταφεία, οί δέ νεκροί δάπτονται όπουδη'ποτε δεωρηδη άρεστόν 
είς τούς συγγενείς, είς τάς οδούς, έν τοίς άγροίς, ή  έμπροσδεν τών οικιών. 
Τό μέρος δέ τούτο δεωρεΐται κατόπιν ίερόν καί άπαραβίαστον. "Ενεκα 
τούτου τό έπ ί τών εκκλησιαστικών ύπουργείον τής Κίνας ετοιμάζει ήδη 
προκήρυξιν, καδ’ ήν οί τάφοι δέον ν’ άπομακρυνδώσι τών μερών εκείνων, 
δ ι’ ών δά διέρχεται δ σιδηρόδρομος.

Ε ίς  τόν αύτοκράτορα της Σινικής έπεδόδη έπίσης άναφορά ύπό τού 
πρώην άντιβασιλέως Τσώ, συνιστώσα τήν στρώσιν σιδηροδρόμων καδ’ δλον 
τό κράτος καί τήν "δρυσιν έκπαιδευτηρίων κατά εύρωπαϊκόν σύστημα πρός 
μόρφωσιν άνεπτυγμένων εργατών καί μηχανικών. Εύτυχώς παρήλδε δΓ 
ήμ δς ή έποχή εκείνη, καδ’ ήν ήμεδα ήναγκασμένοι καί αύτούς τούς Κι
νέζους νά ζηλεύωμεν διά τάς έν τώ  πολιτισμέ καί ταίς πρακτικάϊς έπι- 
στη'μαις προόδους των! * aa

Άπό τού έτους 1877 η' γαλλική δημοκρατία ούδέποτε κατώρδωσε να 
επιφέρη ισολογισμόν έν τώ  προϋπολογισμώ τών εσόδων καί έξόδων της. 
Καδ’ έκαστον έτος τά έσοδα Ιδείκνυον μεγα έλλειμμα, τό οποίον μέχρι 
τού έτους 188S άνήλδεν είς τό ύπέρογκον ποσδν τών 1870 έκατομμυρ. 
φράγκων.

c  a*

’Αγροίκοι καί βάναυσοι άμαξηλάται ύπάρχουσιν είς όλας τάς χώρας, 
όπου ό σημερινός πολιτισμός δέν ε3ρεν άκόμη τρόπον ν’ άντικαταστήση 
αύτούς διά μηχανών, άλλά τό παράσημον τής άγροικίας, άν ύπαρξη ποτέ 
τοιούτον, πρέπει, νομίζομεν, πρώτος νά τό λάβη ό ύίέ άριδμ. 901 αμαξη
λάτης τής αρχαίας 'Ρώ μης. 'Ο  πρώην πρωδυπουργός τής ’Ιταλίας Καϊρό- 
λης περιεπάτει πρό καιρού έν συνοδία δύο βουλευτών πρό τού Πανδέου, ότε 
αίφνης ήσδάνδη κτύπημα έπί τών νώτων του. 'Η  ύιέ άριδμ. 901 άμαξα 
τόσον βιαίως καί άδεξίως είχε παρέλδει πλησίον του, ώςτε διά τού ρυμού 
της εΐχεν ώδήσει όρμητικώς τόν γνωστόν «ολιτευτέν. Ουτος έπέπληξεν 
αύστηρώς τόν άμαξηλάτην, δςτις χωρίί νά χάση καιρόν έπήδησεν έκ ττς

δεσεως του «αί διά τής μάστιγός του έπάταξε κατά κεφαλής τόν Καϊρό- 
λην. "Οτι έτιμωρ/δη αύστηρώς ό βάναυσος αμαξηλάτης ούδεμία υπάρχει 
άμφιβολία.

β **

Οί τελευταίοι λόγοι τού δνήσκοντος έχουσιν ενίοτε τόσην άξίαν, όσην 
ούδ’ ολόκληρος ή  βιογραφία του. Δι’ αύτών πολλάκις εκφράζει τά μυ- 
χιαίτατα τής καρδίας του, καί ό'ςτις καδ’ όλον τό διάστημα τού βίου του 
έπιτυχώς κατώρδωσε νά ιρ’έρη τό ένδυμα τής ύποκρισίας, ουτος κατά τήν 
στιγμήν τού δανάιου άφαιρείται τό προςωπείον . . . ¿φείλει νά ξνε φιλα- 
λήδης, καί εΐνε τοιούτος χωρίς νά τό γνωρίζη. Διά τούτο αί τοιαύται Ιπι- 
δανάιιοι εκφωνήσεις εΐνε πλήρεις έννοιας, ιδού δ’ ένταύδα έξ αύτών ολί- 
γαι τινες παρατιδέμεναι:

— Έτελείωσεν ή κωμφδία! άνέκραξεν ό Κάΐσαρ Αύγουστος.
—  Ε ίς χείράς Σου παραδίδωμι τό πνεύμά μου, Κύριε! ό Τουρκουά- 

τος Τάσσος.
— "Ολον μου τό βαοίλειον δίδω διά νά ζήσω μόνον ¿λίγας στιγμάς 

άκόμη! είπε ψυχορραγούσα ή  βασίλισσα ττς  ’Αγγλίας ’Ελισάβετ.
— 'Αρκεί! άνεφώνησεν ό άγγλος φιλόσοφος Λόκιος,
— Αί χείρές μου εΐνε καδαραί αίματος! Φρειδερίκος ό Ε '.
— Αύτός λοιπόν εΐνε ό δάνατος; Γεώργιος έ Σ Τ ', τ ή ς ’Αγγλία«·
— ’Αφήστε με διά τελευταίαν φοράν άκόμη ν’ άκούσω μουσικήν! 

εΐπεν ό Μόζαρτ.
— Έλυτρώδην! δ Κρομβέλλος.
—  "Ολα εΐνε καλά! δ Βάσιγκτων.
— Α ς άποδάνω είς τούς ήχους τής μουσικτς! δ Μιραβώ.
—  Έ τ ι  καλλίτερα, έτι ήσυχώτερα! δ ποιητής Σίλλερ.
— Πλέίον φ ω ς! δ Γκαίτε.
— Μία στήλη στρατού! δ Ναπολέων,
— ’Ιδού ή  στιγμή καδ’ ήν πρέπει τις νά κοιμηδή! ό Βύρων.
— θλίψέ μου τήν χείρα, φίλε· τώρα άποδνήσκω! δ Άλφιέρης·
— Αίσδάνομαι ότι επανέρχομαι είς τόν έαυτόν μου! ό Βάλτερ Σκωτ
—  Καλά! δ στρατηγός Βέλλιγκτων.
Ό  συγγραφεύς Β δπ ιβ  ¿λίγον πρίν ή έκπνεύση ήρωτήδη ύπό τού ια

τροί του, τί γεύσιν εΐχεν είς τό στόμα του, είς δ ουτος άπήντησε: —· Καμ- 
μίαν, όπως καί ή  γερμανική φιλολογία.

* β*
Ν ά σοΰ ’πώ , φίλε μου, ποτέ δέν έπεδυμούσα νά εύρεδώ έκεί επάνω 

εις τόν άρκτικό πόλο. Φαντάζεσαι τ ί δά ’πή  νά περιμένης 140 ήμεραις 
δ ιά  νά φέξη; — Τ ί εύχαρίστησις όμως, τ ί  δεία ηδονή νά ’μπορής έκόϊ 
νά ’πής ’ςτόν δανειστή σου: ,,Έλδτε, αγαπητέ μου, αύριο πρωί πρωι διά 
νά σας πληρώσω!“

 --------

Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η .

Περίεργός τις παράδοσις περί νεανικού άμαρτήματος τού δαιμόνιου 
ποιητού τών Αγγλων φέρεται είς τήν μνήμην τών δαυμαστών καί είς τά 
βιβλία τών σχολιαστών του. Ώ ς  ή  ήμετέρα είκών δεικνύει νεαρώτατος 
έτι δ Σαίκοπηρ προςάγεται είς τό δικαστήριον ώς ένοχος παρανόμου ή 
έπ ί ξένης γης λαδροδηρίας, ή  δέ παράδοσις βέβαιοί, ότι συνελήψδη ύπό 
τών φυλάκων εύπατρίδου, έγκατεστημένου παρά τό Στράτφορδ καί έχοντος 
αύτόδι άπέραντον ύπό τ ίν  εξουσίαν του δάσος, καί έπιπροςτίδησιν, ότι 
μόνον διά τής συνηγορίας τής ωραίας τού δουκός δυγατρός έσώδη ό ποιη
τής άπό βαρύτατης -ημωρίας. Αλλοι ισχυρίζονται — διότι καί ύπό μετα
γενεστέρων ποιητών καί λογογράφων εχρησιμοποιήδη δ μύδος πρός έγκώ- 
μιον τού Σαίκσπηρ — ότι δέν ΐσχυσεν ή  μεσολάβησις τής συμπαδοΰς κόρης 
καί έδέησε νά δραπετεύση δ ένοχος έκ τής πατρίδος του καί ν’ άπέλδη 
είς Λονδίνον. Συμπίπτει 8έ πράγματι ή  φυγή αυτη άπό τής γενετείρας 
πρός τήν ίστορικώς ήδη άποδεδειγμένην παρουσίαν τού ποιητού έν Λον
δίνο* κατά τήν εποχήν ταύτην, όσον 2μως καί άν πιστεύσωμεν είς τό μύ- 
δευμα, επιτρέπεται βεβαίως νά φρονωμεν μετά τών διασημοτέρων βιογρά
φων του, ό π  ούχί τόσον ενεκα εξωτερικών άφορμών, όσον έκ τής ιδίας 
τού ώριμάσαντος ήδη ποιητού κλίσεως, όπως άναμιχδη είς τόν δύρυβον 
τού μεγάλου κόσμου, προήλδεν ή  είς Λονδίνον αποδημία. Άλλ’ όπως καί 
άν έχη τό πραγμα, ή  τέχνη ¿λίγον ένδιαφέρεται διά τάς γνώμας τών άρ-

χαιοδιφών, άρκουμένη δ’ είς τήν άκριβή της έποχής γνώσιν καί έκτίμησιν 
προςδέει τόν μύδον, καίπερ φαντασιώδη, είς τής Ιμπνεύσεως τά πτερά καί 
παράγει τά καλλιτέχνημα.

Έ ν  τή  άρμονία άγριου τών κυμάτων βόχδου καί δυνατών τής καρ
διάς παλμών ύπνώττει δ γηραιός δαλασσοπόρος, ένω παρ’ αότόν μαίνεται 
ή φύσις έν τη δαλάσση καί έξεγείρεται είς τά στήδη τών έραστών. Δι
πλής δυέλλης είκών άφ ’ ενός, καί τής μακαριωτέρας γαληνης δέαμα αφ 
ετέρου εΐνε ή υπόδεσις τού καλλιτεχνήματος τού γνωστού ήδη τοίς Άνα- 
γνώσταις της Μ λίΐονζ  ζωγράφου K ray . Τ ά  όνειρα τού γέροντος άναχα- 
ριστώσι πιδανώς τάς συνήδεις τού καδημερινού βίου φροντίδας, αί δε ονει
ροπολήσεις τού νεαρού ζεύγους ύπερίπτανται «άσης επιγείου μερίμνης, καί 
έν τη άντιδέσει ταύτη άναδεικνύεται όλη ί  χάρις τής είκόνος. Τό ελα- 
φρόν πλοιάριον φέρεται άκυβέρνητον έπί τών κυμάτων, άτινα σπαράσσονται 
έπί τών πλευρών του, καδ’ δν τρόπον παρόμοιοι σπαραγμοί έπαπειλούσι 
νά δραύσωσι τάς καρδίας τών έρώντων. Οί στίχοι τού Βύρωνος:

„Εΐόον θ α λα σ σ ώ ν  & νέλλας, e idov  γννα ιχ & ν  το ια ν τα ς ,
Λ ’ ¿λνπή& ην η ο λ ν  π λ έ ο ν  το ύ ς ¿ ρ ά ν τα ς  η τ ο υ ς  ν α ύ τας“ 

δέν άρμόζουσι βεβαίως καδ’ όλα είς τό άλλως εύδαιμον τών εραστών 
ίκ ο ς , άλλά μέχρι τίνος έρμηνεύουσι τήν ιδέαν του καλλιτέχνου, παρ’ ο* 
έμπνευσις καί έκτέλεσις δεν άδικούσιν άλλήλας.
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ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ ,,ΚΛΕΙΟΥΣ“.

Κατωτέρω |κτί&·ενται καί πάλιν οί ήδη άναγεγραμ.- 
μ,ένοι οροι (ίν φυλλαδ. 25, σελ. 11 τού Β'. τόμου) διά τήν 
κτήσιν των περικαλυμμάτων τη : Κλειονς, προτάσσομεν δ ' 
ένταυδ·α σύντομον περιγραφικήν σύστασιν του καλλιτεχνή
ματος των Καταστημάτων Max 
Baumbaeh & Comp, κατά το 
παρατε&·ειμένον πιστόν του ¿ξώ
φυλλου άπεικόνισμα. Ή  Διεύ- 
&υνσις του περιοδικού τούτου ού- 
δεμιάς Ιφείσό-η &·υσίας, όπως 
καταστήση έφάμιλλο'ν τής καλ
λιτεχνικής . τ ε λ ε ι ό τ η τ ο ς  τής 
Κλειονς και τήν εξωτερικήν αυ
τής περιβολήν, ού μόνον μή 
υστερούσαν πλέον των όμοιων 
γερμανικών, άλλα και σπανίζου- 
σαν ΙπΙ τού παρόντος ένταύ&α, 
οπου και κατά πρώτον προήχδ·η 
από τίνος ή χρωμολιθογραφική, 
άπό διετίας μόλις έφαρμοζομένη 
και εις τήν βιβλιοδετικήν. Χρυ- 
σοκοίκιλτον καί πολυχρωμον τό 
άπεικόνισμα τούτο έπι ούρανο- 
χρόου υφάσματος άναδεικνυ'εται 
πλήρες ζωής καί χάριτος. Έ  
πορφύρα τής ιστορικής Μούσης, 
οί κίωνες, τά  άλληγορικά σή
ματα, τό παραπέτασμα, τά  άν8·η, 
αί απόψεις τού κλασικού καί 
συγχρόνου άμα έδάφους συμφύ- 
ρονται είς έπιτυχεστάτην των 
χρωμάτων αρμονίαν. Τό γνωστόν τής Κλειονς έξωφυλλον 
δεν παρεδό&η είς τάς χειρας τού τυχόντος τεχνίτου προς 
διάταξιν τής χρωμογραφίας, άλλ’ ό περίφημος σχεδιαστής 
αυτού έπεστάτησεν είς τήν συμπύκνωσιν καί τήν είς έν ανα
γωγήν των προςόντων επτά όρ.οϋ σχεδίων, διαγωνισ&έντων 
κατά τα  ένταύ&α έντιμα καί προοδευτικά έθΊμα. — Καί 
ως τοιούτον τό περικάλυμμα τούτο καδ'ΐστα τό ήμέτερον 
φύλλον προςφυέστατον στόλισμα παντός φιλοκάλου ελληνι

κού οικου, όπου πρότερον καί νύν ισως ξέναι φαντασιοπλη
ξ ία  δ'εν έμόρφουν, άλλ’ έσκότιζον τό καλλιτεχνικόν αισδ·ημα. 
'Ο  πρώτος τής Κ λειοΐς  τόμ.ος, δεδεμ.ένος διά τού πολύ
χρωμου τούτου περικαλύμματος καί ολόχρυσος παρέχει νύν

ως έν καλειδοσκοπίω καί πάντα 
τον έσωτερικόν αυτού πλούτον 
είς είκόνας λαμπράς καί ύλην 
οίκογενειακήν, άποστέλλεται δ ’ 
έλεύ&ερος ταχυδρομικών, μόνου 
τού ασήμαντου τελωνίου λογι- 
ζομένου είς βάρος τού πρός όν 
άποστέλλεται, άντί ττς  προκα
ταβολής τριάκοντα (30) φράγκων 
χρυσών, μόνον δέ τυ περικά
λυμμα διά τούς έχοντας ήδη 
τά  περυσινά φυλλάδιαάντίφράγκ. 
χρυσών εξ (6).

Οί αίτούντες καί προαιττ- 
σαντες ήδη τον περυσινόν τό
μον, χωρίς να συναποστείλωσι 
κα ίτό  άναγραφόμενον άντίτιμ.ον, 
δεν θ·ά δυςαρεστηδ·ωσι βεβαίως 
διότι δεν άνταπεκρίδημεν πρός 
τήν έπιδ·υμίαν των. Αί τρέχου- 
σαι πρός έκδοσιν τής ΙίΙε ιο ϊς  
μεγάλαι δαπάναι δεν παρέχου- 
σιν ήμίν τήν άναγκαίαν ά-νεσιν 
καί τόσω καλήν ί>έλησιν, ώςτε 
ν’ άποστέλλωμεν είς τά  τέσ- 
σαρα σημεία τού όρίζοντος άντί 
βαρυτάτων ταχυδρομικών τελών 

τόμους, ων τό άντίτιμον μή προϋπάρχον δεν διευκολύνει 
τήν έπίπονον όσον καί πολυέξοδον διεκπεραίωσιν. Πρός απο
φυγήν παντός ατυχήματος προύτίμησεν τ  Διεύδ·υνσις ν’ άπο- 
στέλλη τά  δεδεμένα σώματα ηαψαλισμένα, ύφισταμένη καί 
το πρόςθττον τούτο των ασφαλίστρων βάρος. Καθίσταται δε 
γνωστόν τής φίλοις τής Κλειυνς, ότι κατά τον νόμον γίνον
ται αί μεγάλαι αδται άποστολαί διά τής βραδείας ταχυδρο
μικές όδου.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — xx. Π . Γ . είς ’Αθήνας, Δ. Φ. είς Θεσ- 
βαλονίκην, Κ. ΓΙ. είς Σόφιαν. Έλήφθησαν καί Σ8ς εύχαριστούμεν. Με 
τήν πρώτην ευκαιρίαν λαμβάνετε τά αίτηθέντα. — κ. Κ . Γ. είς Πότιον. 
Σας εύχαριστοϋμεν διά τάς ενγενεΐς Ί μ ώ ν  διαθέσεις. —  κ. Γ. Δ. είς Πύρ
γον. Τά αϊτη&έντα άπεστάλησαν τώ  φίλω Σας. — κ. Μ. Οί. είς ’Αγχιά- 
λον. Σ8ς εύχαριστοϋμεν διά τάς πάντοτε φιλικάς ΰμων διαθέσεις.· Κατά 
τάλλα θά  άκολουθήσωμεν τάς οδηγίας Σας. — κ. Α. Μ. είς Μεσημβρίαν. 
Σας εύχαριστοϋμεν θερμώς. Ή  πρός 'μ α ς επιστολή μας δεν θά  βρα- 
δύνη. — κ. Ν. Δ. Λ. είς Βελιγράδιον. 'Ελάβομεν ύπό σημείωσιν. — 
C. Β . in A then. W ir schreiben Ihnen. — κ. Γ . Π. M. είς Σύρον.

Ή  άπάντησίς μας ήργησε καθότι δ ίν  εΐχομεν θετικάς πληροφορίας. — 
κ. X. II . Λ. είς'Ηράκλειον. Έ λέφ θη  καί Σας εύχαριστοϋμεν. — κ. Κ . Ζ. 
Π . είς Γένουαν. Διεδό&η εσχάτως καί τούτο, ότι έν Βερολίνω τη πρω
τοβουλία επισήμου τινός "Ελληνος (του όποιου, ειρήσθω εν παρόδω, ήμείς 
τουλάχιστον άγνοούμεν άχρι τής στιγμής ταυ'της καί τήν επισημότητα καί 
ιό  όνομα) σχεδιάζεται τ' Ιδρυσις συλλόγου, έχοντος σκοπόν διά μεγάλων 
χρηματικών ποσών νά έπιληφθή της κτίσεως μεγαλοπρεπούς δημοσίου κα- 
θιδρύματος, όμοιου κατά τε τήν εξωτερικήν δψιν καί τόν προορισμόν 
πρός τό Λούβρον των Παρισίων. Δέν έγγυώμεθα τήν άλήθειαν της φή
μης τούτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Ό  μέγιστος ήθοποιός του αΐωνος (μετά είκόνος iv σελ. 145). —  Ή  ψυχή των άγριων. — Οί ρακοσυλλίκται τ ΰ ν  Πα
ρισίων. '— Ή  δυςτυχισμένη (συνέχεια), κατά τόν Ίβά ν  Τουργένιεφ. — ’Αρχή καί άνάπτυξις της άεροναυτικής (τέλος). — Ποικίλα. (Μικροσκοπική καλ
λιγραφία. — ’Εκλογικοί έν Άγγλία; άγώνες. — Τό σώμα των λαών τής Ευρώπης. — Οί σιδηρόδρομοι τής Κίνας. — Τό έλλειμμα τού γαλλικού προϋ
πολογισμού). — Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία των εικόνων. — Περικαλύμματα καί δεδεμένοι τόμοι της ,,Κλειούς“ . — Μικρά’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, 'ύ  .Σαίξπηρ έναγόμενος έπί λαθροθηρία, κατά τήν ελαιογραφίαν τού κ. ’Ιουλίου Schrader (έν σελ. 149;. — Κύματα θα
λάσσης καί καρδίας κύματα, κατά τήν ελαιογραφίαν του Γουλιέλμου K ray (έν σελ. 159).

Εκδότης Π .  Λ. Ζ ϊΓ Ο Τ Ρ ΙΙΣ .
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