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Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Κ Α Ρ Α Μ Η Τ Σ Α Σ .

Έγεννήθη έν Μη&όμνη τής Λέσβου καί δεκαετής με- 
τέβη είς ’Αθήνας, όπου διήκουσε τά  μαθήματα του ελληνι
κοί σχολείου καί γυμνασίου. Φοιτήσας δ ’ έπί διετίαν είς 
τδ ήμέτερον Πανεπιστήμιου μετέβη είς Μονάχον και έκεΐθεν 
είς W ürzburg οπού διήνυσε μετά μεγάλοι* ζήλου τάς ίατρι- 
κάς σπουδάς και άνηγορεόθη. διδάκτωρ. Καθηγηταί του 
υπήρξαν 6 Βιρχώβ, ó KöUiker, ό Heinrich Müller, ό Bam
berger, ó Scanzoni, o Scherer, 
ó Friedreich. Μετά ένιαυσίαν 
δ ’ ¿v Βερολίνΐι» διαμονήν με
τέβη είς Βιέννην, ής τήν Ιατρι
κήν σχολήν έλάμπρυνον τότε τά  
ονόματα των Oppolzer, Skoda,
Rokitansky, Hebra και άλλων.

Tip 1861 κατήλθεν είς Α&ή- 
νας και διωρίσ&η μετ’ ολίγον 
βοηθός της Άστυκλινικής καί 
μετα δυο ετη υφηγητής της 
παθολογικής ’Ανατομίας έν τω 
Έθνικω Πανεπιστήμιο*. Τα
χέως χροσείλκυσεν ό κ. Καρα- 
μήτσας διά τής έχιμελείας, τής 
φιλοπονίας καί του έρασμίου 
ήθους του τήν άμέριστον αγά
πην καί υπόληψιν των τε συν
αδέλφων του καί έκείνων υπερ 
ών είργάσθη. Τω 1867 έδη- 
μοσίευσεν , ’Εγχειρίδιου Φυσιο
λογίας του Ανθρώπου,. Τεύ
χος Α'.“ όμοφώνως βραβευθέν 
υπό. τής έν Ά&ήναις Ιατρικής 
Εταιρίας έν τιρ Συμβούλιδείω 
άγωνι. Ή  βρώβευσις τοΰ Έγχει*

K J K t S l .  T O M O S . J · .

ρ'ιδίου τούτου προυκάλεσεν έμπασή καί άδικον αγώνα, καθ'’ 
όν ο κ. Καραμήτσας έπεδείξατο βαθεΐαν Ιπιστημοσύνην, απα
ράμιλλου δεινότητα καί κατά τό δυνατόν κοσμιότητα ΰφους, 
Ιπεσπάσατο 01 τάς είλικρινεϊς συμπα&είας απάντων των συν
αδέλφων του καί έξήλθεν έπί τέλους του άγώνος νικητής. 
Είς τήν φιλοπονίαν δε καί δραστηριότητα του οφείλεται ή 
από του 1869— 1876 έκδοσις του „Ασκληπιού“, περιοδικού

συγγράμματος τής έν Άθήν*ι? 
’Ιατρικής Εταιρίας, έν <3 πολ- 
λάς έδημοσίευσεν άξιολόγους 
διατριβάς.

Τω 1873 ¿δημοσίευσε τήν 
μετάφρασιν τής ειδικής νοσο- 
λογίας καί θεραπευτικής του 
Niemeyer, ήν, διασκευασθέϊσαν 
υπό του Ε. Seitz, μετέφρασε 
καί έξέδωκεν έκ δευτέρου(1879 
—1883), έπαυξήσας αυτήν διά 
τόσων σπουδαίων σημειώσεων 
καί προσθηκών, ώστε οόδέν θά 
¿κώλυε τόν κ. Καραμήτσαν νά 
εΐπη, ότι Ιδιον έργον έφιλοπό- 
νησε. Τό Ιργον τοΰτο, πληρέ
στατα άνταποκρινόμενον πρός 
τάς έν Έ λλάδι άνάγκας τής 
Ιατρικής έπιστήμης εΐνε 2ν έκ 
των ολιγίστων, δσα μεθ’ υπε
ρηφάνειας δόναται νά.έπιδείξη 
ή νεωτέρα ήμών ιατρική φιλο
λογία, ωφέλησε δέ τά  μέγιστα 
καί άνεκουφισε τους σπουδα- 
στάς τής ιατρικής, ών ή πρός 
τόν σεβαστόν καθηγητήν των 
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δερμή άγάπή εΐνε πάντοτε ή μόνη, άλλά πολύτιμος αμοιβή, 
ένισχύουσα αυτόν έν τή έκπληρώσει του καθήκοντος, καί 
πληρούσα δάκους και παραμυδίας τήν καρδίαν του.

Διορισδείς τω 1875 έκτακτος καδηγητής της άστυκλι- 
νικής καί τής ειδικής νοσολογίας και τω 1879 υποδιευθυντής 
τής άστυκλινικής, προεβιβάσδη τω 1880 εις τακτικόν καθη
γητήν. ■ Τρανότατον δείγμα τής έπ’ αυτόν πεποιδήσεως 
απάντων τών συναδέλφων του εΐνε ή έκλογή του ώς πρύ
τανεως. Δια ψήφων 44 έπί 50 ψηφοφορησάντων καδηγητών, 
δ ιά  παμψηφίας σχεδόν, Ιξελέγη και ένεκρίδη υπό τής κυβερ- 
νήσεως ώς πρΰτανις του Πανεπιστημίου κατά τό ’Ακαδημαϊ
κόν έτος 1886—1887. 'Ο  δέ Καραμήτσας ¿δικαίωσε πλη
ρέστατα τας προσδοκίας των έκλογέων του, διότι άμφιβάλ· 
λομεν άν εχωσι προς έπίδειξιν τά  χρονικά του ήμετέρου 
Πανεπιστημίου πρυτανείαν γονιμωτέραν τούτης υπό πάσαν 
έποψιν. Πρώτος ό Καραμήτσας έμερίμνησε σπουδαίως περί 
του δεσμού τής ύφηγεσίας, όστις δεόντως άναδιοργανοΰμε- 
νος πολλας καί μεγάλας συνεχείας δύναται να εχη επ’ άγαδω 
του Πανεπιστημίου. Δια τής ακαμάτου δραστηριότητός του 
κατώρ&ωσε νά έορτάση καί τό Πανεπιστήμιον σεμνώς και 
λαμπρώς την ένηλικίωσιν τοΰ Διαδόχου, έκποδών ποιούμενος 
τα  παντοΐα προσκόμματα, ά παρενέβαλλον οί άνδρωποι του 
σκότους καϊ των αιωνίων ταραχών. Ευδαίμων δέ τη άλη· 
δεία ως καί ευτυχής, ότι έπί τής πρυτανειάς του έτελέσδη- 
σαν αί έορταϊ τής πεντηκονταετηρίδος τοΰ Πανεπιστημίου, 
ας μετά δεξιότητες οΰ τής τυχούσης διηύδυνε και πρεπόντως 
έκοσμησεν, εκφωνών ένώπιον εΰγενους όμηγύρεως τον Πανη-

γυρικον, και στενότατα συνδέσας τό όνομά του μετά τοΰ 
Πανεπιστημίου!

Δέν πρέπει νά παραλείψωμεν, ότι ό κ. Καραμήτσας 
υπήρξεν εις έκ των πρώτων των συλλαβόντων τήν ευτυχή 
ίδέαν περϊ προσκλήσεως „Συνεδρίων των Ελλήνων Ιατρών“, 
έξ ου χολλα δικαίως προσδοκά ή έν Έ λλάδι ιατρική έπι- 
στήμη, και εύκταΐον δά ήτο, έάν καί αί άλλαι σχολαί μι- 
μηδώσι ταΰτην. Καί έν ταΐς δυσΐ Συνόδοις πρωτοτύπους 
πραγματείας άνεκοίνωσεν ό κ. Καραμήτσας εις τό Συνέδριον.

Καί συγγράμματα καί διατριβάς είς μέγα πλήδος έξ- 
έδωκεν ό Καραμήτσας, ών λίαν όνομαστή καί υπό Ευρω
παίων {Corre, Rons καί άλλων) εύφήμως μνημονευόμενη εΐνε 
ή ,,περι έλωδους αίμοσφαιρινουρικοΰ πυρετοΰ“ πραγματεία 
του. .Τά σύγγράμματά του διακρίνονται διά τήν έπιμεμε- 
λήμένην καί καδαράν γλώσσαν, περί τήν οποίαν ό Καρα
μήτσας ίδιάζουσαν φαίνεται καταβολών προσοχήν. Καί 
εϊνε δίκαιον νά προσδέσωμεν, ότι έξαιρέτως εύγενες καί ωφέ
λιμον εργον υπέρ τής ιατρικής φιλολογίας πράττει ό άνήρ, 
προσπαδών νά πλουτίση τήν Ιατρικήν έπιστήμην δ ι’ όρ'ων 
αρχαϊκών, καταλλήλως έκ τών συγγραμμάτων των α’ρχαίων 
ίατρών ειλημμένων.

Μετα. τριετίαν ολην έπανείδομεν μετά μεγάλης χαράς 
πρό ολίγων μηνών τόν κ. Καραμήτσαν ένταΰδα, έπισκεπτό- 
μενον χάριν έπιστημονικών σκοπών τήν Ευρώπην, καί διήλ- 
δομεν μετ αυτοΰ ευφρόσυνους τινάς ήμέρας έν τη ποδητη 
Γερμανία, έν η πρό πολλών έτών έζησε τόν καλόν σπου
δαστικόν βίον, όπως σήμερον ήμεις. * *

Η Π Ι Σ Τ Ι Σ  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Μ Α Γ Ε Ι Α Ν .
ΠΑΡΕΝΝΟΗΣΙΣ ΦΓΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

Μία τών ουσιωδέστατων ιδεών, έφ’ ών βασίζεται καί 
εδραιοΰται ή ταξις τής σημερινής καί έν γένει χάσης κοινω
νίας, είναι η ίδεα τής αμοιβής καί τιμωρίας, ήτις κροϋπο- 
δέτει τήν υκαρξιν έλευδέρας βουλήσεως· διότι πώς δά ήδύ- 
νατο άνδρωπος, όστις είς τάς αποφάσεις του δεν εΐνε έλεύ- 
δερος, νά ήνε υπεύδυνος διά τάς πράξεις του; καί πώς δά  
ήδυνατό τις ν’ άπαιτήση ανταμοιβήν δι’ άγαδήν τινα πρα- 
ξιν, ήτις δεν εΐνε απόρροια τής έλευδέρας αυτοΰ δελήσεως; 
Τό άγαδόν καί τό κακόν είναι ίδέαι, αϊτινες άνευ έλευδε- 
ρίας τής ανδρωπίνης δελήσεως ούδεμίαν νοητήν υπόστασιν 
δυνανται να εχωσιν, ή δέ αμοιβή καί ή τιμωρία δά ή σαν 
αδικαιολόγητοι άνευ τής έλευδερίας έκείνης τών άνδρωπίνων 
πράξεων καί αποφάσεων.

Η  έλευδερια τής βουλήσεως χολλάκις πολλαχώς υπό 
πολλών ήμφισβητήδη, καί πράγματι διάφοροι περιστάσεις 
φαίνονται.όποστηρίζουσαι τήν περί τής υπάρξεως αυ’τής αμφι
βολίαν. Δέν βλέπομεν ό τ ι , . όταν είς τόν έγκέφαλον ήμών 
έλλίπη έπί μίαν στιγμήν τό όξυγόνον, άρκεϊ νά είσαχδή πρός 
αυτόν έλάχιστον μόριον οινοπνεύματος ή αίδέρος, όπως άρ- 
χίσωμεν αμέσως νά πράττωμεν καί νά λέγωμεν τάς μεγαλη- 
τέρας ανοησίας; Καί έν τή  κανονική ήμών πολλάκις κατα- 
στάσει περιορίζεται ή έλευδερία τής ήμετέρας βουλήσεως 
διά διαφόρων έξωτερικών περιστάσεων. Τό μικρόν παιδίον 
μορφοΰται διά του παραδείγματος τών περικυκλοΰντων αυτό 
προσώπων καί οί ανεπτυγμένοι δέ τήν ήλικίαν άνδρωποι, άν 
καί είς ολιγώτερον βεβαίως βαδμόν, ύπόκεινται ώσαύτως είς 
τήν έπίδρασιν του παραδείγματος τών μεδ’ ών άναστρέφον-

ται προσώπων. Εν τε τώ άγαδώ λοιπόν καί έν τω πονηρώ 
ή έλευδερια τής του άνδρώπου δελήσεως περιορίζεται διά 
φυσικών έπιδράσεων καί διά τής πρός τό μιμεϊσδαι ροπής. 
Αλλ εΐνε τοΰτο λόγος ίκανός, όπως άρνηδώμεν τήν όπαρξιν 

έλευδέρας τοΰ άνδρώπου βουλήσεως, διότι τινές άπώλεσαν 
αυτήν; Ούδαμώς. Διότι κατά τόν αυτόν τρόπον ήδυνατό 
τις νά ίσχυρισδή ότι ό άνδρωπος στερείται τής όράσεως καί 
τής ακοής, έπειδή υπάρχουσί τινες τυφλοί καί κωφοί. Τό 
μονον, δπερ δι’ ήμας έξάγεται έκ τών άναμφισβητήτων πε
ριορισμών τής έλευδέρας τοΰ άνδρώπου βουλήσεως, είναι τό 
γεγονός, ότι ό άνδρωπος διά τινας πράξεις είτε ουδόλως είτε 
όχι έντελώς δόναται νά γίνη υπεύδυνος, καδότι κατά τόν 
χρόνον τής διαπράξεως ή έλευδερία τής βουλήσεώς του είτε 
παντελώς Ιλλειπεν είτε έν μέρει περιωρίζετο. Αί δύο αυται 
περιστάσεις είναι αί άφ’ ενός μέν καταδικάζουσαι άφ! ετέ
ρου δέ δικαιοδσαι τρόπον τινά τους διώκτας τών μαγισσών. 
Η πρώτη αφορμή πρός συστασιν τών κατά τών μαγισσών δ ι

καστηρίων του δεκάτου πέμπτου, δέκατου έκτου καί δεκάτου 
έβδομου αίώνος ήτο τό έξης χωρίον του γ '. βιβλίου τοΰ Μωϋ- 
σέως: „Καί άνήρ ή γυνή ός άν γένηται αυτών έγγαστρίμυδος 
ή έπαοιδός δανάτω δανατούσδωσαν άμφότεροι. Λίδοις λιδο- 
βήσατε αυτους, ένοχοί είσι.1· Κατά τήν ελληνικήν καί ρω- 
μ.αϊκήν αρχαιότητα ό λαός έπίστευεν είς τους μάγους, άλλ’ 
έδεώρει αυτους ένδέους, τοΰτ’ έστι. δείου πνεύματος έμφο- 
ρουμένους, καί έτίμα αυτούς, διότι τούς έφοβεϊτο. Ό  δεοζ 
τοΰ “̂ δου ήτο αδελφός καί ουχί έχδρός τοΰ ουρανίου δεοΰ. 
Κ ατα  τον μεσαίωνα τουναντίον οί άν,δρωποι εΐχον έπιστρέψη
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είς τά  αρχαία διδάγματα τών Περσών, κατά τά  όποια ό 
δεός τοΰ φωτός άντιπαρετίδετο ώς άσπονδος έχδρός πρός 
τόν δεόν τοΰ σκότους. 'Ο  Σατάν εΐνε ο αδιάλλακτος έχ
δρός τοΰ Θεοΰ. “Ό τ ι ό Σατανάς ζή καί ένεργεΐ, οφείλεται 
είς την δέλησιν τοΰ ίσχυροτέρου Θεοΰ, όστις έπιτρέπει είς 
τόν άμείλικτον έχδρόν του, νά δηρεύη οπαδούς έπί τής γής, 
διότι τοιουτοτρόπως οί άνδρωποι δόνανται νά φανώσιν άξιοι 
τής δείας αγάπης, άνδιστάμενοι είς τάς ένέδρας καί τους 
πειρασμούς τοΰ πονηροΰ. Τοιουτοτρόπως αγωνίζονται περί 
τής κατοχής τών βροτών αί ουράνιοι στρατιαί δεινόν αγώνα 
πρός τά  καταχδόνια τάγματα, έκαστου άνδρώπου εχοντος 
ίδιον φύλακα καί προστάτην άγγελον καί ίδιον πονηρόν δαί
μονα, οΐτινες διαμάχονται πρός άλλήλους καί διαμφισβη- 
τοΰσι τήν κατοχήν τοΰ άνδρώπου- καδ’ όσον δέ ό άνδρω
πος διά τής έλευδέρας αυτοΰ δελήσεως άλλοτε μέν κλίνει 
πρός τό άγαδόν άλλοτε δέ πρός τό πονηρόν πνεΰμα, υπερ
ισχύει έκάστοτε τό ετερον τοΰ ετέρου τών πνευμάτων. Ό  
Θεός έν τή δικαιοσύνη αυτοΰ άπένειμεν ΐσας δυνάμεις καί 
μέσα εις τε τοός πονηρούς δαίμονας καί είς τούς προστάτας 
αγγέλους- έκάτερος αυτών δύναται νά γείνη κύριος τής ψυ
χής τοΰ άνδρώπου, καί άν ό άνδρωπος δέν άμυνδή καί άν- 
τιστή έγκαίρως είς τούς πειρασμούς καί τάς ένέδρας τοΰ 
πονηροΰ, τό άγαδόν πνεΰμα άποχωρεϊ ήττημένον- ό πονηρός 
δαίμων καταλαμβάνει τόν άνδρωπον, καί ό δαιμονιόληπτος 
,,ό δαιμονισμένος“ διά μόνου τοΰ δανάτου δύναται νά έλευ- 
δερωδή, άν ό έξορκισμός δέν κατορδώση νά άπαλλάξη αυ
τόν άπό τοΰ καταχδονίου δεσπότου.

Τοιουτοτρόπως ό έξορκισμός, όστις διά τών φοβερωτά- 
των τοΰ δύματος βασάνων καδιστα είς τόν δαίμονα άνιαράν 
καί αηδή τήν περαιτέρω έν αύτώ διαμονήν, γίνεται ευεργε
τικόν καί φιλάνδρωπον εργον ή έπί τής πυράς άνδρωποκτο- 
νία γίνεται θεάρεστος πράξις, διότι δ ι’ άμφοτέρων έκδιώκε- 
τα ι τό πονηρόν πνεΰμα έκ τοΰ δυστυχοΰς δυματος.

Άλλ’ ή άμεσος κατοχή δέν εΐνε τό μόνον οπλον τοΰ 
Σατανά" εΐνε προσέτι ό πειραστής, όστις δύναται να προσ- 
λαμβάνη τάς διαφορωτάτας καί ποικιλωτάτας μορφάς. Είναι 
δέ λίαν εύνόητον ότι ό διηνεκής καί άκατάπαυστος έκεΐνος 
φόβος τών άνδρώπων, μήπως ό κακός των δαίμων ύπερισχύση 
τοΰ φύλακος αγγέλου, ένέβαλλεν αυτούς ευκόλως είς κατά- 
στασιν πνευματικής ταραχής, ήτις έγέννα έν αύτοΐς τάς παρα- 
δοξοτάτας τών αίσδήσεων άπατας καί φαντασιοκοπίας.

Ό  δ«ψ-ων πλησιάζει πρός τό δΰμά του υπό μορφήν 
έπαγωγόν καί δελεαστικήν, μέ τάς λαμπροτέρας υποσχέσεις, 
διότι πρόκειται νά λάβη μ'ε τό ίδιον τοΰ δύματος αίμα ύπο- 
γεγραμμένον ,,συμβόλαιον“, δ ι’ οδ παραδίδεται ό άνδρωπος 
δΓ όλους τούς αίώνας είς τόνΆδην καί ύποχρεοΰται έν όσω 
ζή  νά λαμβάνη μέρος έν ώρα νυκτός σκοτεινής καί ομιχλώ
δους είς τά  ,,σάββατα τών μαγισσών“, απαράλλακτα όπως 
οί ευσεβείς έπισκέπτονται τούς ναούς τοΰ “ίψίστου.

“Ο „δαιμονισμένος“ έδεωρεΐτο πάντοτε ώς δυστυχής άν
δρωπος, πρός τόν όποιον πάντες ήσδάνοντο συμπάδειαν καί 
οίκτον καί τόν όποιον διά τών έξορκισμών καί τοΰ δανατου 
χροσεπάδουν νά έλευδερώσωσιν άπό τής τυραννείας τοΰ πο
νηρού- ένω άχ’ έναντίας ό „μάγος“ ήτο ό άσπονδος έχδρός 
τής άνδρωπότητος, ό λύκος μεταμορφωμένος είς πρόβατον, 
τόν όποϊον ανηλεώς καί άνοικτιρμόνως κατεδίωκον πάντες 
μέχρις έξοντώσεως, όπως ή Γραφή προσέτασσεν.

Ή  μάγισσα εΐνε γέννημα τής δυστυχίας, τών βασάνων 
■ καί τών δλίψεων, αϊτινες καί σήμερον ότι Ιπιφέρουσι τοσον 

συχνάκις βαρυδυμίαν καί παραφροσύνην — όλοσχερώς έκ τοΰ

πνεύματος τής Ιποχής έξαρτώμενα στάδια ένός καί τοΰ αύ- 
τοΰ παδήματος.

*Ας έξετάσωμεν ήδη, έπί τη βάσει τών ερευνών ήμών 
έπί τών δικαστηρίων εκείνων, έν οΐς έδικάζοντο αί μαγισσαι, 
τίνι τρόπω συνήδως έγίνοντο τά  συμβόλαια έκεΐνα μέ τον 
διάβολον:

Ώ ς  έπί τό πλεϊστον ήσαν γυναίκες, πολλάκις δέ καί 
παιδία, άτινα αίφνηδίως, είτε άφ’ έαυτών άπροσδοκήτως είτε 
δι’ έπικλήσεως καί έξορκισμοΰ τοΰ πονηροΰ πνεύματος, έβλε- 
πον πρό τών όμμάτων αυτών παρουσιαζόμενον τόν διάβολον 
υπό τήν αυτήν ίκείνην μορφήν, ύφ3 ήν έκ νεαράς αυτών ήλι- 
κίας έβλεπον καί ήκουον αυτόν περιγραφόμενον καί παριστα- 
νόμενον. ΓΙαρουσιάζετο δέ είτε δ ι’ ανοικτής τίνος δύρας 
εισερχόμενος εϊτε αμέσως έκ τοΰ έδάφους άνακυπτων, καί 
ήρχιζεν αμέσως νά ύπισχνήται παν ότι είς τό δΰμά του· ητο 
τά  μάλιστα εύκταΐον καί ποδητόν: υγείαν, πλούτον, έρωτα 
— αλλά μόνον υπό τόν όρον, νά άπαρνηδη τόν Θεόν καί 
νά παραδοΟή είς τόν διάβολον. Ένταΰδα εχομεν πρό ήμών 
γυναίκα νευροπαδή, ήτις έν τή έξάψει καί τφ  έρεδισμω τών 
νεύρων της άλλοφρονεΐ καί ύπόκειται είς άπατας τών αίσδή- 
σεων, άναλόγους μϊ τόν κύκλον τών ίδεών της καί τό πνεΰμα 
τής εποχής της, είς την οποίαν δηλαδή αί νοσοΰσαι αίσδη- 
σεις παρουσιάζουσι ζωηράς τάς εικόνας έκείνας, ύφ’ ών κατ- 
είχετο καί έν ύγιεΐ ετι καταστάσει ή έξεγηγερμένη καί έξ- 
ημμένη φαντασία της. — “Ο δαίμων δέν αρνειται την έκ 
τοΰ Άδου καταγωγήν του, άλλα τουναντίον καυχάται έπ’ 
αυτή' μεταχειρίζεται δέ πάντα τά  δυνατα μέσα οπως προσ
έλκυση τό δΰμά του. Οΰτω π. χ. έπαινεΐ χολλάκις τόν Θεόν, 
συνιστά αποδημίας είς προσκύνησιν αγίων τόπων, Ιεροτελε
στίας υπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τεδνεώτων, μνημόσυνα 
καί τά  τοιαΰτα. ’Ακριβώς τά  αύτά φαινόμενα, ή παρεμφερή 
τοΰτοις, παρατηροΰμεν καί είς τούς νευροπαδεϊς τών ήμετέ- 
ρων χρόνων, οσάκις καταλαμβάνονται υπό αλλοφροσύνης καί 
άπατης τών αίσδήσεων.

Άφ’ ού ό διάβολος άναγγείλη τό όνομά του, τό οποίον 
συνήδως εΐνε το όνομα συγγενούς τίνος του δαιμονιολήπτου, 
βαπτίζει τό δΰμά του έπιδέτων αυτού τό όνομα αγίου τινός. 
Άκολούδως σημειοΐ αυτό διά τής χειρός έπί τοΰ βραχίονος 
ή τοΰ μετώπου ή τοΰ ώτός, καί τό μέρος έκεΐνο. τοΰ σώ
ματος, τό όποιον έδιξε διά τής χειρος του, γίνεται αμέσως 
άναίσδητον καί άτρωτον. Έ π ί τέλους δέ διατασσει τήν μά
γισσάν νά ύπογράψη τό συμβόλαιον, τό όπόΐον έκεΐνος κα
τόπιν σημειόνει μέ τούς γαμψου'ς του όνυχας.

Πολλάκις ό διάβολος δεν έκτελεΐ τάς υποσχέσεις του, 
τά  δέ χρυσά νομίσματα καί τά  πολύτιμα κειμήλια μετα
βάλλονται συχνάκις, μόλις ό διάβολος γίνη άφαντος,- είς 
ξηρά φύλλα, πέτρας, ξύλα καί ένίοτε έτι χειρότερα πράγ
ματα. Αί αυταί ακριβώς άπάται τών αίσδήσεων παρουσιά
ζονται ακόμη καί σήμερον είς πολλούς νευροπαδεϊς η παρά- 
φρονας, οΐτινες μετά τινα παροξυσμόν βλέπουσι τούς ύποτι- 
δεμένους δησαυρούς των μεταβαλλομένους είς ασήμαντα καί 
ευτελή αντικείμενα.

Ό  διάβολος δέν παρουσιάζεται πάντοτε υπό τήν αυτήν 
μορφήν. Είς τόν άγιον έμφανίζεται έν σχήμα« ήδυπαδοΰς 
καλλονής, είς τήν ευλαβή μοναχήν ώς έρημίτης. Τό ούσιω- 
δέστατον τών μέχρι τοΰδε ρηδέντων εΐνε ότι ή μαγεία ή 
άκριβέστερον είπεΐν ή ' δαιμονομανία, ώς πάσα άλλη φρε- 
νοβλάβεια, ήρξατο μέ παντός είδους άπάτας τών αίσδη- 
σεων, αϊτινες απαράλλακτα όπως σήμερον μεταβάλλονται 
καί τροποποιούνται συμφώνως πρός τον κύκλον τών ίδεών,
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προς τήν κοινωνικήν δ·έσιν και τήν πνευματικήν άνάπτυξιν 
του νοσούντος.

Ή  μάγισσα ώφειλεν εις τον δαίμονα της υπακοήν καί 
ένήργει διά λογαριασμόν του, προφητεύόυσα καί μαγεύουσα. 
Προς τόν σκοπόν τούτον του μαγεύειν' ό διάβολος εδιδεν 
εις τό Οώμά του κόνιν τινά μαγικήν, ήτις μιγνυομένη μετά 
τής τροφής ενός άν&ρώπου, έπέφερον αμέσως τον αίφνήδιον 
ή βραδόν αυτού 8·άνατον. Σκορχίζουσα τήν κόνιν ταύτην 
ή μάγίσσα ήδύνατο νά &·ανατώση τους διαβάτας· νά έξολο- 
βρευση ολοκλήρους αγρούς με κάμπας, σκώληκας, χελώνας 
καί' όφεις, άπαγγέλλουσα έπωδήν τινα ή μαγικήν ρήσιν, οΐα 
π. χ. ή εξής: ,,Ίώδ·, άγλαναβαρώδ- ελ αβιελ ενα &ιελ αμασι 
σιδερνελ γαϋες φολονια ελια Εσχυρός'ά&άνατος υμάς ελιμεσ- 
σίας“. 'Η  κόνις, ττ ις  είς τάς χεΐρας των άμυήτων ήτο παν
τελώς άνεπιβλαβής, · παρεσκευάζετο έκ πτωμάτων μικρών 
παιδίων καί ζωμού χελώνης. Καί ακριβώς τό μή έπιβλαβές 
τής κόνεως έ&εωρέϊτο υπό των δικαστών ώς Ιπιβαρυντικόν 
.τεκμήριου περί τής ένοχής των κατηγορουμένων.

Ό σοι ένόμιζον εαυτούς μαγευμένους, εσπευδον συνήθως 
νά υποβλή&ώσιν -είς τους έξορκισμους ενός οίουδήποτε μο
νάχου έκ του τάγματος των Ιησουιτών, Καπουκίνων, ή Δο
μινικανών, οίτινες ώρισμένούς τινάς τόπους ευχών ογκώδη 
άποτελουντας' τόμϋν έκ τετρακοσίων σελίδων περιάγοντες 
καί πωλόύντες καί καπηλευοντες έξεμεταλλεύοντο λίαν έπι- 
κερδώς τήν αμάθειαν καί δεισιδαιμονίαν του πλή&ούς. Τό 
κάλλϊστόν όμως καί συνηό-έστατον έν τη περιστάσει ταύτη 
ήτο ή άνίχνευσις καί καταδίωξις του αυτουργού τής μαγείας. 
Πρός άνεόρεσιν κάί άναγνώρισιν αυτού μετεχειρίζοντο τό έξης 
άσφαλέστατον μέσον: εβραζον έγχέλεις έντός καινουργούς πή
λινου αγγείου Ιπί δρύινων ξύλων. Ό  πρώτος άνθρωπος, όστις 
παρουσιάζετο κατά τήν έκτέλεσιν τήςπράξεως ταύτης, έδ·εω- 
ρεΐτο μετά βεβαιότητος ώς ό ' αυτουργός .του έγκλήματος 
καί κατηγορεΐτο αμέσως, άνευ περαιτέρω έρευνών καί άνα-' 
κρίσεων, έπί μαγεία. 'Ο  μάγος ή ή μάγισσα ήδύνατο νά 
άπαλλάττη πάλιν τής έπωδής τόν μαγευμένον, έπικαλουμένη 
τον διάβολον καί έμβαπτίζουσα μίαν λίτραν άρτου έντός 
ήγιασμενου υδάτός(!).

Ό  μάγος αυτός, ή ' μάλλον ή μάγισσα (διότι ώς έπί τό 
πλεΐστον ήσαν γυναίκες αί έκλεκταί του διαβόλου), ουδόλως 
ευρίσκετο είς ' ευάρεστου κάί επίζηλον - S-έσιν. Ό χ ι  ' μόνον 
έψεύδοντο πολλάκις των έλχίδων κάί ήπατώντο έν ταΐς χροσ- 
δοκίαις αυτών παρά του δαίμονός των, άλλα καί διά τήν 
έλαχίστην πολλάκις άπεί&ειαν καί παρακοήν έτύπτουτο καί 
έμαστίζοντο ύπ’ . αυτού. Πολλάκις μάλιστα ό διάβολος είσ- 
ήρχετό είς τό 'δώμα του, προύξένει εις αυτό τρομερωτάτους 
σπασμούς καί έξέφερε διά του στόματός του τάς.φοβερω- 
τά τα ς: κατά . τού Θεού βλασφημίας. Τούτο· συνέβαινε συχνό
τατα· κάτα-τους έξορκισμούς. Ή . δυστυχής γυνή συνεστρέ- 
φετό Γυπό τους φρικώδεστάτους σπασμούς, οί άντίχειρές 
συνεσχώντο · καί έστερεούντο είς τήν κεκλεισμένην χεΐρα 
άδιασπάστως, .ό σατανάς διέστρεφε καί χαρεμόρφου τα  χα- 
ρακτηριστικά.τού προσώπου της, έξέπεμπε φοβερωτάτας κραυ- 
γάς,: έκ-τού στόματός της έξήρχετο άφρός, καί ένω ή-δαι- 
μονιόληπτος: κατελαμβάνετο υπό Ιμετοΰ, διεξέφευγεν ό διά
βολος-διά του στόματός της. Άλλοτε πάλιν έτελείωνεν ή : 
όλη σκηνή, κα&’ ήν στιγμήν ή άσ&ενής έζήτει νά κατακρη-. 
μνυσδ'ή άπό του παραθύρου. Τοιαυται σκηναί συνέβαινον 

• συνή&ως συχνότερον κατά τήν δ·είαν λειτουργίαν.
Ώ ς  ανωτέρω ύπηνίχδ-ημεν, ό διάβολος συνή&φοιζε τους 

- πιστούς αυτοί* από καιρού είς καιρόν κατά τό ,,Σάββατόν“,

καδ·’ δ παρφδοΰντο αί &ρησκευτικαί ίεροτελεστίαι. Τό μι
κρόν ,,Σάββατόν“ ητο δια τους δαίμονας μικράς τίνος περι
οχής, τό δέ μέγα ,,Σάββατόν" δια  τοός δαίμονας ολοκλήρου 
έπαρχίας. Ή  έορτή αυτη έτελείτο έν άποκέντρω τινί καί 
έρήμω χώρα, οΐον έν τινι δρυμώ, έν τινι έρήμω κοιμητηρίω 
ή μοναστηρίω ή υπό τινα αγχόνην. Έ κ  τών καπνοδόχων 
προκύπτουσαι καί ίππεύουσαι έπί μακρών σαρώ&φων συνέρ
χονται τή διαταγή τού διαβόλου άπανταχό&εν αί μάγισσαι, 
αφού προηγουμένως τρίψασαι τά  μέλη με αλοιφήν τινα έκ 
πιμελής πτωμάτων καί ¡ίίζης μανδραγόρόυ προσεκτήσαντο 
τήν Ικανότητα τής διά τών αέρων πτήσεως. —· Σήμερον έπι- 
κρατεΐ ή γνώμη, ότι ή αλοιφή έκείνη κατεσκευάζετο έκ τού 
οπού τού δηλητηριώδους στρύχνου, τής ρίζης μανδραγόρόυ 
καί του μανικού στρύχνου, τά  όποια παράγουσιν Ιδίως συν
αφείς καί έπί μακρόν διαρκούσας άπατας τών αίσ&ήσεων.

Ά μα  τή  άφίξει της είς τόν τόπον, έν ω έμελλε νά τε- 
λεσδ'ή ή έορτή, ώφειλεν ή μάγισσα κατά πρώτον νά έπι- 
δείξη τό διαβολικόν της σημείου καί νά προσκυνήση δ ι’ 
υποκλίσεως Ικ τών όπισ&εν τόν διάβολον, όστις προήδρευε 
τής όμηγύρεως. Ό  πρόεδρος ουτος άλλοτε μέν είχε τήν 
μορφήν τέρατος με κεφαλήν καί πόδας τράγου, μέ υπερμε
γέθη ουράν καί πτέρυγας νυκτερίδος, άλλοτε δέ, κατά τήν 
ίδιάζουσαν έκάστοτε φύσιν τού άλλοφρονούντος άσ&ενούς, 
τήν μορφήν ήμιόνου ή μελαίνης γαλής ή καί κυπαρίσσου. 
Μετά τήν έπίσημον άπάρνησιν τού Θεού καί τών αγίων, ο>ρ- 
κίζοντο έκ νέου αί μάγισσαι πίστιν καί υποταγήν είς τόν 
διάβολον, έπάτουν μέ τους πόδας Ιπί τίνος σταυρού, παρω
δούν τό βάπτισμα, ώρχοΰντο άνά δύο, μέ τήν ράχιν έστραμ- 
μέναι πρός άλλήλας, καί τέλος παρεδίδοντο είς βδελυράν καί 
άποτρόπαιον ευωχίαν.. ’Αφού δέ μετά ταύτα παρωδούν καί 
τήν δ·είαν λειτουργίαν, έχόρευον άδουσαι (συνήδ-η άσματα 
τής έποχής έκείνης) καδ·’ όλην τήν νύκτα, μέχρις ου νά φώ
νηση ό αλέκτωρ. Άκολού&ως έπέβαινον επί τών ξύλων 
τών σαρώ&ρων καί έπανήρχοντο οΐκαδε, έπιπίπτόυσαι ενίοτε 
καδ· οδόν έπί τών αγρών καί τών οίκιών τών έχ&ρών των. 
Άν τινες έξ αυτών είχον νά διανύσωσι μακράν όδόν μέχρι 
τής οίκίας των, μετεμορφουντο είς οΐον δήποτε ζώόν, όπως 
έπανέλ&ωσιν οΐκαδε απαρατήρητου

Έ νώ  άφ ενός φαίνεται άπίστευτον, ότι οί καταλαμβα
νόμενοι υπό τής κατ’ έκείνην τήν εποχήν έπιδημικής ταύτης 
νόσου έλεγον έν τή παραφροσύνη αύτών τοιαύτα πράγματα, 
άφ ετέρου εΐνε. αυτόχρημα ακατανόητου, πώς εύρέδησαν δ ι
καστήρια καί δικασταί, οΐτινες έξήσκουν κατά τών δυστυ
χών Ικείνων τοσούτω φρικώδη άπαν&ρωπίαν καί σκληρότητα, 
οΐαν μόλις δύναταί τις νά φαντασθ·ή.

Ή  μαγεία ήτο ιδιαίτερόν τι κακούργημα, όπερ ΙΘ-ετεν 
είς τήν διάδ-εσιν τών δικαστηρίων έξαιρετικά μέσα, τά  όποια 
.έπί τή βάσει διατάγματος τίνος τού Πάπα Ίννοκεντίου Γ . 
δέν.έπέτρεπον είς τούς κατηγορουμένους νά έχωσι συνήγορον. 
Τά δικαστήρια συνίσταντο ή έκ λαϊκών μόνον, ή'μόνον έκ 
κληρικών, ή έκ λαϊκών καί κληρικών συγχρόνως.

'Ω ς έπί τό  πλεΐστον κατεμηνύοντο αί μάγισσαι υπό τών 
-ίδίων αυτών συγγενών: „Είδον αυτήν υπνοβατούσαν τό παι- 
δίον τής γείτονας, τό όποιον ή έπί μαγεία ύποπτος μόλις 
εΐχεν έ^ισκεφΦή, άπέ&·ανε· είς. τά  κτήνη ένέσκηψεν έπιδημική 
νόσος· ή χάλαζα έξωλόθφευσε τούς αγρούς· ή κατηγορου
μένη κατελήφ&η υπό σπασμών, καθ·’ ούς έξήρχετο άφρός έκ 
τού στόματός της, καί τό σώμά της σπασμωδικώς κινούμε
νο ν έλάμβανε τά  μάλλον άσυνή&η καί παράδοξα σχήματα.“

Ή δη  ήρχοντο οί άνακριταί νά έξετάζωσι τάς ένδείξεις.
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’Ονόματα έδνικά (μή χριστιανικά), ώχρότης του προσώπου, 
άκαδαρσί« του σώματος (*ίγτις ένομίζετο προερχομένη έκ των 
πολλών προς μεταμόρφωσιν μαγικών έντριβών), το φδλον 
(¿πΐ 1003 μαγίσσων ευρίσκετο είς μόλις μάγος), αλλόκοτος 
ένδυμασία, ήσαν ένδείξεις όποπτοι και τεκμήρια ένοχής. 
’Αμέσως έφυλακίζετο ή κατηγορουμένη καί μάλιστα συνε- 
λαμβάνετο έκ τών όπισθεν, διότι οί έκτελεσται τής άποφά- 
σεως έφοβούντο την μαγικήν κόνιν ή άλλο τι μαγικόν φάρ- 
μακον, δπερ ή καταδικασδεΐσα ήδόνατο νά έκσφενδονίση 
κ ατ’ αυτών.

Ή  δυστυχής γυνή ενεκλείετο εις τό φοβερώτερον δεσμω
τηρίου καί υπεβάλλετο είς τάς τρομερωτέρας βασάνους, Ό υ ίδ ς  
ήδυνατο νά μαρτυρήση κατά του πατρός, ό σύζυγος κατά της 
συζύγου. Και κατά τάς κυριακάς ακόμη έλάμβανε χώραν ή 
διαδικασία. Οίαδήποτε γυνή είχε τό δυστύχημα νά δεω- 
ρηδή ως μάγισσα, άπεκε.φαλίζετο, έβράζετο, έδάπτετο ζων
τανή, ή  άπηγχονίζετο καί είτα έκαίετο, άνευ αποδείξεων, 
άνευ ομολογίας, συχνάκις μάλιστα παρά τάς προφανείς απο
δείξεις άδωότητος. Παραδείγματος χάριν, γυνή τις κατη- 
γορείται ότι έξέδαψε νεωστί άποδανόν παιδίον καί μετεχει- 
ρίσδη τό πτώμα προς μαγικούς σκοπούς. Τη προτάσει τού 
άνδρός ανοίγεται ό τάφος και τό παιδίον εόρίσκεται άδικτον. 
Οί δικασται έξηγούσι τήν παρουσίαν του πτώματος ως απά
την τού σατανά καί ή κατηγουρουμένη καίεται ζωντανή. 
Έ ν Γερμανία ήτο έν χρήσει ή διά τού υδατος δοκιμή: ή 
κατηγορουμένη έρρίπτετο είς τό υδωρ, και άν μέν έβυδίζετο, 
άπεδνησκεν άδώ α- άν όμως εμενεν έπί τής έπιφανείας του 
υδατός, έξήγετο καί έκαίετο ζώσα. Έ ν  Γαλλία έζήτουν νά 
ευρωσιν έπί τού σώματος τής κατηγορουμένης τό διαβολικόν 
σημεΤον, δηλαδή το μέρος έκεϊνο τού σώματος δπερ διά τής 
έπαφής τού διαβόλου Ιγείνεν άναίσδητον καί «τρωτόν. Πρός 
τούτο διετρύχων τό σώμα τής δυστυχούς γυναικός είς διά
φορα μέρη. Θά ίδωμεν κατωτέρω δτι τό άναίσδητον τούτο 
μέρος τού σώματος σχεδόν πάντοτε ανευρίσκετο.

Πολλάκις μεν οί άσδενεΐς, έν καταστάσει αλλοφροσύνης, 
Ιξωμολογούντο άφ’ εαυτών αμέσως, άλλως έξηνάγκαζον αυ
τούς, διά τών σκληρότερων καί φρικωδεστέρων βασάνων καί 
στρεβλώσεων νά όμολογήσωσιν Ιαυτούς ένοχους, πολλάκις 
δε μετά μακρότατον μόλις χρόνου. Οί όμολογούντες εαυ
τούς ένοχους ήσαν βέβαιοι δτι δά άποδάνωσι τόν διά πυρός 
δάνατον, έκ τούτου δέ δυναταί τις νά έννοήση πόσου σκλη- 
ράς βασάνους υπέφερον τά  δΰματα ταύτα τής „δικαιοσύνης1̂  
μέχρις οδ όμολογήσωσι. Πολλοί δμως ευρίσκοντο πραγμα- 
τικώς είς άναισδησίαν, διότι ή νόσος αυτή, έξ ής υπέφερον, 
καδίστα αυτούς άναισδήτους. Τοιούτοι δυστυχείς ένέπιπτον 
κατά τήν διάρκειαν τών βασάνων είς εΐδός τ ι έκστάσεως, 
συνδιελέγοντο μετά τού δαίμονός των, καί δεν ώμολόγουν 
τίποτε- τούτο ώνομάζετό ,,ή μαγεί# τής σιγηλότητος“.

Πολλάκις οί βασανιζόμενοι ώμολόγουν !ν βραχεί δια- 
στήματι τήν ένοχήν των, φοβούμενοι φοβερωτέρας βασάνους 
καί κατήγγελλον άλλους συνενόχους, συχνάκις μέλη τής ίδιας

έρχεται ώς δευτέρα ή ήδη μνημονευδείσα παδητική δαιμο
νομανία, καδ’ ήν ό διάβολος, μετ’ έπιτυχή μάχην υικήσας 
τόν προστάτην του δύματος άγγελον, λαμβάνει κατοχήν τής 
λείας του, όμιλεΐ διά στόματος τού δόματός του καί ένεργεΐ 
διά τών πράξεών του, ένίοτε δέ παρουσιάζεται υπό τήν μορ
φήν τε&νεώτων δπως έπιτόχη τών σκοπών του. Τοιούτοι 
„δαιμονόληπτοι“ υπήρξαν καδ’ δλας τάς έποχάς, συχνότατα 
δμως άνεφαίνοντο κατα τόν Π 1"  αίώνα.

Καί τό είδος τούτο της παδητικής δαιμονομανίας έχει 
κολλητικήν έπενέργειαν έπί τών περιστοιχιζόντωυ τόν πά- 
σχοντα καί παρουσιάζεται συνήδως είς μοναστήρια, Ιδία δέ 
είς μοναστήρια καλογραιών, όπου ή  νευρική υπερευαισθησία 
καί ή πίστις είς τά  δαύματα συμβαδίζουσιν έν όλη αυτών 
τή  Ιντάσει καί άναπτύξει. Ή  πρώτη τοιαύτη έπιδημία άνε- 
φάνη εν τινι μοναστηρίω τής Μαδρίτης· έννοείται ότι οί 
διάβολοι έφερον ονόματα Ισπανίδων καλογραιών.

Τά σημεία τού „δαιμονισμού“ ήσαν τά  ήδη μνημονευ- 
δέντα: κραυγαί, σπασμοί, έκ τών όποιων τό σώμα έλάμβαυε 
τάς' παραδοξοτέρας δέσεις καί στάσεις, μέλαινα γλώσσα καί 
έξαγωγή αυτής έκ τού στόματος. Συγχρόνως παρουσιάζοντο 
άπάται τών αίσδήσεών, καί πάλιν οί διάβολοι έφερον ονό
ματα, ειλημμένα έκ τού κοινωνικού όρίζρντος τών δαιμονιο- 
λήπτων. Ένίοτε οί άσδενεΐς καθίσταντο ατενείς καί ακίνη
τοι, ένίοτε δε περιεφέροντο μετά δαυμαστής εΰκαμψίας καί 
ευκινησίας. 'Γπείκοντες δέ είς τάς έμπνεόσεις τού πονηρού, 
έβλασφήμουν κατά τού Θείου καί διέπραττον αποτρόπαια 
έργα. Ένίοτε οί πάσχοντες ένέπιπτον έν μέσω τών σπασμών 
είς κατάστασιν άποναρκωσεως καί ακινησίας, ήτις διήρκει 
πολλάκις έπί ήμίσειαν καί έπέκεινα ώραν. Ακολούδως ήρχι- 
ζον τά  μέλη τού σώματος, άλληλοδιαδόχως τό  Ιν  μετά τό 
άλλο, νά λαμβάνωσι τήν προτέραν αυτών ευκινησίαν, ήτις 
ήρχιζεν άπό τού μεγάλου δακτύλου του ποδός καί προχω
ρούσα έκ των κάτω πρός τά άνω διεδίδετο είς όλον τό 
σώμα καί έτελείωνε με ορατήν ευρυνσιν τού στήδους καί 
τού λαιμού.

'Ως αποδείξεις περί του ότι 6 διάβολος είσεχώρησεν εις 
τούς δυστυχείς τούτους, άναφέρονται υπό τίνος περιφήμου 
έξορκιστού τής έποχής έκείνης τά  έξης: 1) αί βλασφημίαι 
καί αίσχρολογίαι, αί υπό τοσουτων τω Διαβόλψ άφωσιωμέ- 
νων έκφερόμεναι- 2) αί περιγραφαί τού Σαββάτου, τάς οποίας 
δίδουσιν οί κακοδαίμονες ουτοι- 3) ή αποστροφή αυτών άπό 
πάσης ιεροτελεστίας· 4) αί αντιφάσεις, αίτινες είς τούς λό
γους καί είς τάς πράξεις πάντων τών „δαιμονισμένων“ παρα
τηρούνται- 5) αί αποδείξεις όπερανδρώπου δυνάμεως, άς δί- 
δουσιν οί άσδενεΐς· 6) ή άπιδανότης περί τού ότι τοσούτοι 
άλλως υγιείς άνδρωποι συγχρόνως υπό τής αυτής „παραφρο
σύνης“ καταλαμβάνονται.

Ή  Ιδέα λοιπόν τής „παραφροσύνης“ παρουσιάζεται ήδη, 
άλλ’ ή τού „δαιμονισμού“ φαίνεται πιδανωτέρα.

Μόλις κατά τό έτος 1082 έκφράζεται ή αμφιβολία καί

των οίκογενείας, άτινα συνελαμβάνοντο αμέσως καί υπεβάλ- 
λοντο είς όμοίάς. βασάνους καί στρεβλώσεις.

Τοιουτοτρόπως πολλαί μυριάδες άνδρώπων άπέδνησκον 
έπί τής πυράς, Ιδία κατά τόν Ιβ**1’ αίώνα, καδ’ ον μάλιστα 
παρατηρεΐται τό  σπουδαΐον γεγονός, δτι ή δαιμονομανία είνε 
κηλλητική, οότως ώστε μία παρουσιαζομένη περίπτωσις συν
επάγεται πολλάς άλλας έν τή αυτη χώρα, καί παράγει συχ
νάκις άληδεΐς έπιδημίας.

Μετά τήν ένεργητικήν τούτην, έκουσίαν δαιμονομανίαν

άπιδανότης περί τής όπάρξεως „μαγίσσων“, „μάγων“ καί 
,,δαιμονιολήπτων“ διά τίνος διατάγματος τού Κολβέρτου, 
δπερ έδηκε μεν πέρας είς τάς διώξεις τών μαγίσσων, χωρίς 
δμως δ ι’ αυτού νά άρδή έντελώς τό κακόν, δπερ προσέλαβε 
μόνον άλλας μορφάς έπί .τη βάσει τών αυτών όρων.

Αί ,,μάγισσαι, οί μάγοι, οί δαιμονισμένοι“ ήσαν άνδρω- 
ποι άσδενεΐς, οίτινες ύπέκειντο είς άπατας τών αίσδήσεων. 
Ή  νόσος αυτη υφίσταται έτι καί σήμερον έν δλη αυτής τή. 
πορεία καί μέ δλα αυτής τά  συμπτώματα- τήν νόσον τούτην 
¿νομάζομεν σήμερον υστερικήν έπιληψίαν.
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Ουδέν διακρίνει έξωτερικώς τήν υστερικήν άπό τής 
υγιούς καταστάσεως, εί μή έξαιρετική τις αγάπη πρός τά  
ζωηρά χρώματα καί μικρά τις  ακαδαρσία τού σώματος(!). 
Δι’ άκριβεστέρας έξετάσεως παρατηρεΐται έντελής άναισδησία 
μερόίν τινων τού σώματος, ένίοτε του ήμίσεως, πολλάκις δέ 
καί ολοκλήρου τού σώματος: Έ άν κόψωμεν, τρυπήσωμεν, 
καυσωμεν τά  μέρη ταύτα τού σώματος, ό άσδενής ουδεμίαν 
αίσδάνεται άλγηδόναί!), έάν πληγώσωμεν αυτά, αΐμ.α δεν έ'|- 
έρχεταιβ). Και κατά τά  άλλα δε παρατηρούμεν «ήμερον 
είς τους δυστυχείς υστερικούς τά  αΰτά έκεΐνα φαινόμενα, 
τά  όποια έβλεπον οί άνδρωποι κατά τόν μεσαιώνα είς τούς 
δαιμονισμένους.

Οί υστερικοί τών ήμετερων χρόνων προαισδάνονται τήν 
πρΟσπέλασιν τής προσβολής, τής οποίας προηγούνται βόμ- 
βος τών ώτων, κεφαλαλγία, καί ή έκ του στομάχου μέχρι 
τού έξογκουμένου λαιμού άνάβασις οίσεί σφαίρας τινός. Οί 
έξορκισταί ώνόμαζον τούτο ,,έρευγμόν τής μαγείας“· ημείς 
τό ονομάζωμεν σήμερον „υστερικήν σφαίρωσιν“.

Ή  υστερική προσβολή παρουσιάζει διαφόρους φάσεις: ό 
άσδενής κατ’ άρχάς περιστρέφεται δίς ή τρις περί εαυτόν, 
έπειτα κρημνίζεται κατά τού έδάφους έκπέμπων συγχρόνως 
ίσχυράν κραυγήν, μέ συνεσκασμένους τούς άντίχειρας καί μέ 
«φρίζον στόμα, καί καταλαμβάνεται υπό νάρκης, καδ·’ ήν 
παρατηρούνται μόνον σπασμωδικαί κινήσεις από τών ποδών 
πρός τό έπίλοιπον σώμα άνερχόμεναι, οί δέ μυώνες συστέλ
λονται καί συσπώνται τοσούτον ίσχυρώς, ώστε το σώμα τής 
άσδενούς αναγκάζεται νά προσλαμβάνη τάς ποικιλωτάτας 
καί παραδοξοτάτας δέσεις. Είς τήν νάρκην ταύτην έπακο- 
λουδούσι σπασμοί τών μελών καί του προσώπου, ατινα λαμ- 
βάνουσι φοβερώτατα σχήματα. Ή  πρώτη αυτη φάσις τε- 
λειόνει μέ φαινόμενα άσφυξίας καί παντελούς έξαντλήσεως, 
τά  όποια δμως μόνον έπί όλίγας στιγμάς διαρκούσιν.

Αρχίζει αμέσως μετά τήν κρώτην ή δευτέρα φάσις τών 
βιαίων κινήσεων, ήτις προεισάγεται διά  τινων ισχυρών καί 
όξυτάτων κραυγών. Τό σώμα έκσφενδονίζεται καδ’ δλως 
άπίστευτον τρόπον είς τόν αέρα καί είς τά  κέριξ, απαράλ
λακτα δπως συνέβαινε κατά τον μεσαιώνα μέχρι τού προ- 
καρελδόντος άίώνος είς τούς „δαιμονισμένου;“.

Μετά έν περίπου πρωτόλεπτον τής ώρας ή φάσις αυτη 
τελειόνει, έπειδή τό σώμα φυσικού τω λόγω δέν αντέχει

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΡΑΜΑΣ! ΤΟΥ ΣΑΙ!
ύπ4 Ο. 
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Αί γυναίκες έν τω ποιήματι τού Δάντε δέν δύνανται, 
ώς ήδη είπομεν, νά συγκριδ'ώσι κατά τόν αριθμόν καί τήν 
ποικιλίαν πρός τάς γυναίκας των δραμάτων τού Σαίξπήρου. 
’Ολίγα όνόματα ήδυνάμην νά προσδέσω πρός τά  υπ’ έμού 
ήδη μνημονευδέντα ονόματα τών γυναικών τού Δάντε- διότι, 
ώς εΤπον ευδυς έξ αρχής, ένταύδα ομιλώ περί τών έντελώς 
άνδρωπίνων γυναικών, καί διά τούτο ή Βεατρίκη, ή Λουκία, 
ή Λεία,, ή Ραχήλ, ή Ματίλδη καί άλλα παρόμοια λαμπρά 
καί χαρίεντα δημιουργήματα τής φαντασίας τού ποιητού 
αποκλείονται κατ’ ανάγκην τής παρούσης μου μελέτης.

Αλλ’ υπηνίχδημεν ώσαυτως ότι; κατά τήν ποικιλίαν καί-

πλέον καί αί δυνάμεις έξαντλούνται. Έ κ  νέου άρχονται αί 
συστολαί τών μυώνων, δ ι’ ών τό σώμα λαμβάνει, τάς παρο
δοξοτέρας καί μάλλον άλλοκότους διαστροφάς καί παραμορ
φώσεις, άλλοτε μέν έν υπτία δέσει τοξοειδώς κυρτουμενον, 
ούτως ώστε μόνον ή κεφαλή καί οί πόδες έγγίζουσι τό 
έδαφος, άλλοτε δέ έν πρανεΐ δέσει καμπτόμενον ούτως, ώστε 
αί πτέρναι έγγίζουσι τήν κεφαλήν. Αί δέσεις «υται καί τά 
σχήματα, άτινα λαμβάνει το σώμα κατά τήν φάσιν ταύτην 
τής νόσου, μνημονεύονται συχνάκις έν τη ιστορία τών έξορ- 
κιστών. Ένίοτε αί συστολαί τών μυώνων παρουσιάζονται μόνον 
εις τινα ώρισμένα μέλη τού σώματος π. χ. είς τήν γλώσσαν 
καί είς τό πρόσωπον, τουδ’ όπερ ακριβώς συνέβαινε καί είς 
πολλάς ,.μαγίσσας“ καί ,,δαιμονισμένας“ τής έποχής έκείνης.

Αφού ή νόσος διανύση τά  δύο ταύτα στάδια, άρχονται 
πλέον αί άπάται των αίσδήσεων, αίτινες άποτελούσι τήν 
τρίτην φάσιν τής νόσου. 'Η  άσδενής έγείρεται άπό τού 
έδάφους έν πλήρει έκστάσει, καδ’ ήν ουδόλως αντιλαμβά
νεται τών έξωτερικών άντικειμένων, διότι αί αίσδήσεις χαρ- 
ουσιάζουσιν αυτή απατηλά φάσματα καί ψευδείς .εικόνας, 
τών οποίων τό χεριεχόμενον εΐνε συνήδως άνάλογον πρός 
τάς έντυπώσεις τού καδημερινού βίου τής άσδενούς καί πρός 
τόν κύκλον τών Ιδεών της, Αυτη εινε ή στιγμή, καδ’ ήν 
ή μάγισσα, κατά τήν γνώμην τών έξορκιστών, συνδιελέγετο 
μετά τού δαίμονός της, Ινώ ή έννοια τής συνδιαλέξεως άπε- 
τυπούτο έπί τού προσώπου της.

Τά υστερικά ταύτα πάδη καδ’ δλας αυτών τάς φάσεις, 
καί Ιδία κατά τήν τελευταίαν, είναι μεταδοτικά ήτοι κολ
λητικά- καί άν τις, έχων κλίσιν ήτοι προδιάδεσιν πρός τήν 
έπιληψίαν, ευρεδή έπί παρουσία τής άσδενούς κατά τήν στιγ
μήν τής προσβολής, υπάρχει μεγίστη πιδανότης.δτι δ ά  πάδη 
αμέσως όμοίαν προσβολήν. Έ κ  τούτου προέρχεται τό άλλως 
δυσεξήγητον φαινόμενον, οτι έκάστη δίκη μαγίσσης τινός 
συμπαρέσυρε μεδ’ έαυτής τοσαύτα πλήδη δυμάτων.

Ή  Ιπιστήμν] σήμερον εχει λύση διά τής φυσικής οδού 
δλα τά  αινίγματα τούτα τής δαιμονομανίας· τό σκότος τής 
δεισιδαιμονίας, είς τήν οποίαν, έπεσον, υπό τάς φρικωδεστέ- 
ρας βασάνους, τοσαύτα άναρίδμητα πλήδη δυστυχών καί 
αξιοδακρυτών δυμάτων, ΰπεχώρησεν ήδη είς τό φώς τής 
γνώσεως. Είδε τό άγιον τούτο φώς νά διασκέδαση· ταχέως 
τάς Ιτ ι καί νυν εις τινα μέρη έπικρατούσας σκιάς. ·

ΠΗΡΟΥ ΚΑΙ EN TQ ΠΟΙΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΑΝΤΕ
¡hiarini,
cal .τέλος.)

πραγματικότητα τών χαρακτήρων καί κατά τήν δραματι
κήν δόναμιν, ό ποιητής τής Θβίας Κωμφδίας, ουδόλως υπο
λείπεται τού Αγγλου ποιητου.

Προ παντός άλλου ας έξετάσωμεν τήν ύπερμεγέδη δια
φοράν μεταξύ τών καλλιτεχνικών οργάνων, τών οποίων Ικά- 
τερος τών ποιητών διέδετεν όπως έκφραση τάς δραματικάς 
αυ’τού δημιουργίας. Ό  Σαιξπήρας εΐχεν είς · τήν διά&εσίν 
του τήν σκηνήν, έπί τής οποίας ήδύνατο νά κινή μετά πλη
ρέστατης έλευδερίας τά  πρόσωπα τών δραμάτων.του,-κάμνων 
αΰτά νά όμιλώσι.καί νά ένεργώσιν απαράλλακτα δπως έν τω 
άνδρωπίνω βίω άνευ σχεδόν τοπικού ή χρονικού περιορισμού: 
ό Δάντε δέν εΐχεν είς τήν διάδεσίν του είμή τόν τύπον τής 
διηγήσεως κεκλεισμένον, ώς έπει.σόδιον, Ιντός ποιήματος
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θρησκευτικής υποθέσεως· ποιήματος, τοϋ όποιου ή κυρία 
όλη άπετελεΐτο έκ των ποινών και των έξαγνισμών καί των 
βραβείων της αρετής έν τώ κόσμον των πνευμάτων' το» 
όποιου'ο έξωτερικός. τόπος ητο τόσον στενός και περιωρι- 
σμένος, ώστε έκαστον έκ των τριών, τψσμάτων, είς ά. διη- 
ρεϊτο το ολον ποίημα ώφειλε να έχη .τόν αυτόν άριδμόν 
ωδών, και έκαστη ώδή τόν αυτόν αριθμόν στροφών και 
στίχων. . . .

Άν άφ’ ενός ό περιορισμός οδτος όπήρξεν, όπως' λέγει 
ó Cardocci ,,ό χαλινός της τέχνης, όστις έκαμε τόσον συμ
μετρικήν, αρμονικήν, σχεδόν μαθηματικήν την τυπικήν εκ- 
τέλεσιν τής απέραντου έποποιείας“, και αν διά. τοΰτο του 
ίταλοϋ ποιητοϋ το.έργον όπερβαίνη κατά τήν ευρυδ·μίαν τό 
του αγγλου ποιητοϋ, άλλ’ άψ ετέρου ό χαλινός ¿κείνος ¿μ
πόδισε τόν ποιητήν νά δώση είς τα  δραματικά γεγονότα 
καί πρόσωπα του ποιήματος του ευρεΐαν άνάπτυξιν αυτός 
τόν ήνάγκασε νά συμπύκνωση τά  γεγονότα και τά  πρόσ
ωπα ¿κείνα έν τ η . περιφερεία ¿λίγων στροφών, καί ένίοτε 
όλίγων στίχων. 'Η δραματική υλη παρουσιάζετο άφδώνως 
είς τόν . Αλιγιέρην έξ όλων των μερών καί διεισέδυσε δια 
μυρίων πόρων είς τήν.Θείαν Κωμωδίαν, άλλ’ ό ποιητής ¿μ
ποδιζόμενος νά σταματη έπί πολύν χρόνον κατά τό μυστι
κόν του. ταξείδιον,. ωθούμενος πρός τάέμπρός υπό του Βιρ- 
γιλίου. καί τής .Βεατρίκης, ήναγκάζετο νά άπαλλαχδη όσον 
τάχιστα τής ΰλης ¿κείνης, καί ώς ¿πί τό πλείστον με ολί
γους υπαινιγμούς. .’Εν τοότοις όμως είς τους υπαινιγμούς 
¿κείνους υπάρχει τοσαύτη δόναμις θεωρίας καί έκφράσεως, 
ώστε τά  πρόσωπα του δράματος άποσπώνται από τών λόγων 
του ποιητοϋ ζωντανά καί αληθινά, προκαλοϋντα ¿ν τή  δια- 
νοία ήμών ,τήν άνάπτυξιν ολοκλήρου του δράματος καθ’ δλας 
αύτοϋ.τάς σπουδαίο τέρας λεπτομερείάς.

Ή  μόνη δραματική 'γυναιχρς ιστορία, την όποιαν ,ό 
Δάντε ανέπτυξε κάπως μετά τίνος ευρυτητος, μετά πολλω 
μείζονος ευρυτητος ·? τάς άλλας, είνε ή Ιστορία τής Φραγ- 
κίσκας τού Ρίμινι· καί όμως δεν περιέχει πλέον τών εξή
κοντα στίχων, τοϋτ’ έστιν έκτασιν άπείρως σμικράν ¿ν συγ- 
χρίσει πρός τάς πέντε πράξεις ένός δράματος. ’Ενταύθα δεν 
9·ά ομιλήσω, περί τής Φραγχίσκας, διότι ή άγρία μορφή τοϋ 
Λαγκιόττου καί αί έρωτευμέναι καί δακρόουσαι μορφαί τών 
δύο γυναικαδελφών, τών όποιων ό έρως όπήρξεν Ισχυρότερος 
του τάφου, καί τό μοιραϊον έκεινο βιβλίον, δπερ ήτο ή άπο- 
κάλυψις καί τό τέλος τοϋ έρωτος, μένουσιν άνεξιτήλως έγκε- 
χαραγμένα εν τό» νώ πάντων τών άναγνόντων τήν πέμπτην 
φδήν τοϋ πρώτου'άσματος τής Θείας Κωμωδίας. Ούτε θά  
ένδιατρίψω περί τήν Πίαν τών Τολομέων. ‘Γπεδήλωσα ήδή 
ανωτέρω πώς 6 ποιητής ένέκλεισεν ¿ντός τριών στίχων τό 
τραγικόν δράμα τής ώραιοτάτης εκείνης, δυστυχους καί 
ά&ώας γυναικός: ' .

Siena mi fe’, diafecemi maremma,
Saisi colui che mannellata pria 
Disposando m’avea cou la sua gemma.

'Ολόκληρον τό δράμα.έμπεριέχε'ται.είς τάς λέξεις ταΰ- 
τας, αϊτινες έν. όλή - αύτων.. τή βραχότητι άποκαλύπτουσιν 
ήμιν τήν πρώτην. έκπληξήν τής δύστυχους γυναικός, τήν φο
βέραν'αυτής, απελπισίαν', ήτις αυξάνει, αυξάνει καθ’ ήμέραν, 
μ.έχρις ,οδ ε.ίς τή'ν απελπισίαν έκλείπουσιν οί λόγοι καί τά 
δάκρυα, καί. έπακολουθοϋσιν ή άνευ έλπίδος υπομονή καί ή 
σιωπή καί ¿πί τέλους ό θάνατος. Εϊπον ότι ή δραματική 
υλη παρουσιάζετο πανταχόθεν ¿ν αφθονία είς τόν Αλιγιέρην, 
καί έτι άφθονωτέρα ή είς τόν Σαιξπήρον. Είς έμε τούλά-

χιστον οί χρόνοι, καθ’ ους έζησεν ό’Άλιγιέρης, φαίνονται 
δραματικώτεροι τής έποχής τοϋ Σαιξπήρου. Είς τόν Σαιξ- 
πήρον πραγματικώς παρέσχεν ή ¿ποχή του δλον τόν τύπον, 
ούχί τήν υλην δλην του δράματος. Ύπήρχεν ¿ν Λονδίνω 
κατά τόν δέκατον εκτον αίώνα ή αυτή έκλυσις τοϋ βίου, 
ή αυτή άγρία έχρηξις τών παθών καί ορέξεων, οία έν Φλω
ρεντία κατά τόν δέκατον τρίτον καί δέκατον τέταρτον 
αίώνα. Άλλ’ έν Φλωρεντία υπήρχον ωσαύτως, αί έχθραι καί 
τά  μίση μεταξύ τών οικογενειών πρός άλλήλας, έχθραι καί 
μίση, τά  όποια έξετραχύνοντο ετι μάλλον υπό των πολιτι
κών κομμάτων, καί μετέβαινον ώς ίερά κληρονομιά τοϋ αί
ματος παρά τών γονέων είς τά  τέκνα καί μετέβάλλον τήν 

, πόλιν είς πεδίον μάχης καί τους πολίτας είς στρατόν πάν
τοτε ένοπλον. "Εκαστον κόμμα ¿ζήτει νά νικήση τό έναν- 
τίον κόμμα, προστρέχον καί διά τάς ¿λαχίστας άφορμάς είς 
τούς φόνους, είς τάς άρπαγάς, είς τούς εμπρησμούς. "Εκαστος 
οίκος προσεπά8·ει έκ παντός τρόπου καί με παν θεμιτόν καί 
αθέμιτον μέσον νά αύξήση τήν (δίαν του ίσχόν καί τήν τοϋ 
κόμματός του. Έ ν έκ τών συνη&εστέρων μέσων ήτο ή επέ- 
κτασις τών συγγενικών δεσμών διά  τής αγχιστείας: υπαν- 
δρεύοντο αί θυγατέρες καί «ί άδελφαί παρά τήν θέλησίν 
των, Ιν άγνοια των, μόλις έξελθοϋσαι τής εφηβικής ήλικίας 
η καί πρότερον. Καί .αί δυστυχείς αυται κόραι γινόμεναι 
σύζυγοι διά τής βίας, είσερχόμεναι είς οίκους μισητών ή 
αγνώστων ανδ-ρώπων, μόλις ήρχιζον ϊσως νά υποτάσσωνται 
είς τήν τύχην, των άγογγύστως καί νά ζητώσιν έν τη νέα 
των οίκογενεία τήν ειρήνην καί ήσυχίαν τής θλιβερας των 
υπάρξεως, ότε αίφνης έβλεπον έαυτάς άχροσδοκήτως προσ- 
βαλλομένας, ληστευομένας, χυρπολουμένας τάς οίκίας, φο- 
νευομένους τούς υίούς των, πεμπομένας έαυτάς καί τούς εαυ
τών συγγενείς είς έξορίαν, καί τό χείριστον, έβλεπον έαυτάς 
άποπεμπομένας παρά τών συζύγων είς τήν οίχίαν τοϋ χατρός 
των, άναγκαζομένας υπό τών γονέων είς νέους γάμους,' ους 
άπετροπιάζετο τό αίσθημα τής τιμής των. Τινές έξ αυτών, 
ίσχυρότεραι τήν ψυχήν, άντέδρων ηθικώς· καί, μή δυνάμεναι 
άλλο τι, έξητοϋντο παρά τοϋ Θεοϋ, ώς ή έκ Σιένης Σαπία, 
τόν όλεθρον τών συμπολιτών των. Αί πλεΐσται όμως υπέ- 
κυπτον υπό τό βάρος τής δυστυχίας, ή άπεσύροντο τοϋ κό
σμου, καταφεύγουσαι πρός τήν παρήγορον θρησκείαν..

Ό  ’Ισίδωρος Δελοϋγγος, έν τώ πρωτιό τών υπ’ έμοϋ 
μνημονευθέντων συγγραμμάτων του, διηγήθη τήν Ιστορίαν 
τών δυστυχών τούτων, άνέφερε τά  ονόματα πολλών έξ αυ
τών, περιέγραψε τά  δυστυχήματα των, τάς μυστικάς αυτών 
θλίψεις, καί τάς απελπιστικάς των όδύνας. Τ ά δυστυχή
ματα ταϋτα, αί θλίψεις, αί όδύναι αυται αντανακλώνται 
πασαι Ιν τή Θεία Κωμωδία. Άναγινώσκων αυτήν, βλέπω 
από καιροϋ είς καιρόν παρερχομένην Ινώπιόν μου τεθλιμ- 
μένην τινά μορφήν έκ τών δυστυχών έκείνων γυναικών, τάς 
οποίας τά  μίση καί τά  κομματικά πάθ-η τών πατέρων, των 
συζύγων, τών αδελφών ¿στέρησαν τοϋ όψίστου τής γυναικός 
άγα&οϋ, τοϋ οικογενειακού βίου. 'Η  μεγάλη τοϋ Δάντε ψυχή, 
είς τήν όποιαν ούδέν διέφυγεν έκ τών περί αυτόν συμβαι- 
νόντων, οστις είδε τά  πάντα καί τά  πάντα ¿σημείωσεν, ¿ση
μείωσε μετ’ ιδιαιτέρου πάθους τάς δυστυχίας τών εύγενών 
έκείνων γυναικείων ψυχών, είς τάς οποίας ή πατρίς όπήρξεν 
ούχί ολιγώτερον σκληρά μητρυιά, ή εις αύτόν τόν ίδιον. 'Ο  
δυνάμενος νά άναγνώση τήν Θείαν Κωμωδίαν, ανευρίσκει έν 
αυτή ολόκληρον τήν σύγχρονον τω ποιητή κοινωνίαν τής 
Φλωρεντίας.

* **
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Άλλ’ ό Δάντε καί ό Σβι^ρο« ¿ν τοΤς ποιήμασιν αύ· 
των παρέστησαν καί τήν κακήν γυνάίκα. Εϊνε άλη&ές· αλλ 
οί δύο μεγάλοι τηξ άνύ-ρωπότητος ποιηταί ή&έλησαν, δπως 
όλον τδν άνδρα, οδτω νά παραστήσωσι καί την γυναίκα ολό
κληρον, δηλαδή τάς άρετάς καί τας κακία« αύτής. ’Εγώ 
δ ί ή&έλησα προ πάντων νά δείξω πώς παρέστησαν τάς άρε- 
τάς αύτής· ή&έλησα προ παντός άλλου νά δείξω μετά πό
σης έξαιρετικής αγάπης ¿σπούδασαν καί ¿σχεδίασαν. έκ τής 
άληΟ-είας καί πραγματικάτητος τήν είκόνα τής έναρέτου γυ- 
ναικός, πώς παρέστησαν τήν γενναιόψυχον καί πνευματώδη, 
τήν ένάρετον, τήν φΛόστοργον, τήν περιπα&ή καί εύαίσ&ητον 
γυνάΐκα.

Κα\ ένταύ&α μοί άρκεϊ νά προσθέσω ότι ό αριθμός των 
άγα&ών γυναικών έν τοΐς ποιήμασιν άμφοτέρων τών ποιη
τών εΤνε μείζων του άριδμού τών κακών ότι ό Δάντε ού- 
δαμοΰ άρέσκεται νά όμιλή διά μακρών περί ή μετά τών τε- 
λευταίων τούτων, άλλ’ α’ρκεΐται νά άναφέρη μόνον τά ¿νά
ματά των, έπισφραγίζων αυτά διά τίνος έπι&έτου μετά τής 
γνωστής ¿κείνης ψεκτεκής του δυνάμεως· καί προς τούτοις 
δτι όσον άφορα τον Σαιξπήρον, ακόμη καί είς τάς κακούρ
γους γυναίκας, τάς οποίας παρέστησε, δίν έλλείπει σχεδόν 
ποτέ άγα&όν τι, λεπτόν καί εύγενές αίσθημα, δπερ εϊνε τρό
πον τινά τό λείψανον τής αρετής, τό μαρτυρούν τήν αγα
θότητα τής γυναικείας «ρύσεως έν τω τής Ινοχής καί 
τής κακίας. Ή  Γονερίλλη καί ή Έε,γάνη είναι μία έξαίρε- 
σις, είναι μία παρέκκλισις από τής φυσικής τάξεως τής δη
μιουργίας· είναι, καθώς λέγει ό 1)υιν<Ιο», λύκαιναι, ούχί γυ
ναίκες. Ή  κακία μητέρων τινών καί συζύγων, πριγκηπισσών

καί βασιλισσών, έν τοΐς Ιστορικοί« δράμασι του Άγγλου ποιη- 
τοΰ, είναι αποτέλεσμα τής φιλοδοξίας· άλλ’ έν τω βάϋει τής 
φιλοδοξίας έκείνης υπάρχει αγάπη προς τους συζύγους καί 
στοργή προς τους υίούς. ’ΤΙ μήτηρ του Άμλέτου, ή Κλη- 
ταιμνήστρα τής Δανίας, συνδέεται προς τήν ’Οφηλίαν δι’ 
αίσΟ-ήματος ειλικρινούς αγάπης. Έν τη άγρία σκληρότητι 
τής Λαίδης ΜάκβεΟ· βλέπομεν τήν υπερβολικήν καί βιαίαν 
έντασιν τών δυνάμεων τής άποπλανη&είσης γυναικείας ψυχής, 
άλλ’ υπό τήν έντασιν έκείνην ή ψυχή διαρρήγνυται καί ή 
άβρά φύσις τής γυναικός αναφαίνεται αδύ-ις. 'II κηλίς έκείνη 
του αίματος τήν όποιαν ή Λαίδη Μάκβε& 0·έλει καί δίν δυ- 
ναται νά άποπλύνη άπδ τής χειρός της εϊνε ό έξαγνισμός 
του υπ’ αυτής διαπραχ&έντος κακουργήματος.

Τελευτώντες λέγομεν ότι ή Οέσις, ήν κατέχει τό γυ- 
ναικεΤον στοιχειον έν τοΤς μεγίστοις έργοις τών μεγίστων 
ποιητών τών νεωτέρων χρόνων, καί ό τρόπος καΟ·’ δν το 
στοιχειον έκεΐνο παρίσταται έν αύτοΐς, δεικνύει ότι άμφότε- 
ροι οί ποιηταί Ισχον περί τής γυναικός τήν ύψίστην καί 
άρίστην ιδέαν καί ότι άν ό Άγγλος ποιητής ήδυνή&η, ώς 
έκ τού είδους τής ποιήσεοίς του, νά άναπτύξη τό στοιχειον 
έκεΐνο μέ μεγαλητέραν ευρύτητα δραματικής έκ&έσεως καί 
μείζονα ποικιλίαν χαρακτήρων, ή δύναμις τού Ιταλού ποιη- 
τού δέν ήτο μικροτέρα έν τη άντιλήψει καί παραστάσει τού 
άλη&ούς. < Ιυτως ώστε ό άν&ρωπος έκεινος, δστις, μόλις έξ- 
ελ&ών του μεσαιώνος, έδιδεν είς τήν Ευρώπην τό μ,έγιστον 
ποίημα τής νέας τέχνης καί τής νέας Ο-ρησκείας, 0·ά ήδύ- 
νατο, υπό άλλας περιστάσεις χρόνων καί σπουδών, νά ήναι 
ό Σαιξπήρος τής ’Ιταλίας.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Ε Ν Ο Σ  Α Σ Μ Α Τ Ο Σ
ω  Σ Τ Ύ Λ ΙΛ Ν Ο Γ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο )·.

— Άς πάρω κι’ αυτή τή φλογέρα, είπε, λαμβάνων καί 
έτερον αυλόν, δστις έκρέματο διαρκώς έπί του τοίχου τής 
οικίας. Δεικνύων δέ αύτόν διά τού δακτύλου του προς τήν 
Βάσω ,,μή πικραίνεσαι τή λέγει χ&αμηλή τή φωνή“. νΕχετε 
γειά! αναφωνεί εΐτα, βλέπει 0·λιβερώς διά τελευταίαν φοράν 
τήν αγαπητήν του, 'ήτις, στενάζουσα, παρετήρει αύτόν μέ 
δακρυομένους όφ&αλμούς, καί έξήλ&ε δρομαίως τού οίκου, 
βαίνων πρός τήν Ιν τη έρήμω μάνδραν τού ποιμνίου του. 'II 
ήμέρα, καθ’ ήν έμελλε νά χορεύση έν χαρό[ μετά τής Ιρω- 
μένης του, μετεβλήΟη είς ήμέραν τελευταίου άπ’ αυτής χωρι
σμού! Οί δέ γλυκείς του αυλού του φθόγγοι, οί όποιοι Οά 
έφαίδρυνον τάς δύο έρώσας ψυχάς, διελόΟησαν είς πικρούς 
στεναγμούς!

Θλιβερός άνέτειλε διά τήν Βάσω ό ήλιος τής έπομέ- 
νης ήμέρας! Είχε κατευνασΟή ή έκ τών συμβάντων τής 
προηγουμένης ταραχή της, άλλ’ αύξήσει έ πρός τον Λάμ
προν πόΟ·ος αύτής! 'II άπομόνωσις, 5 αποχωρισμός, ¿διπλά
σιασαν αύτόν, ή δέ ίδέα δτι δίν 0·ά βλέπη τόν Λάμπρον, 
δεν [>ά άτενίζη έκ του πλησίον πρός αύτόν μειδιώσα καί 
άκούουσα τής φωνής του, ερριπτον αυτήν είς άβυσσον θλι
βερών σκέψεων καί αΙωνίου αγωνίας! Τά πάντα έφαίνοντο 
αυτή θλιβερά! Ούδίν πλέον τήν Ιτερπεν ούδίν προσεμει- 
δία αυτή!

Μία όμως σκέψις έβασάνιζε τόν νουν της άπό τής 
πρωίας τής ήμέρας έκείνης: Τί ένόει 6 Λάμπρος δτε φευγων 
τής οίκίας εΐπεν αύτη „μή πικραίνεσαι, Βιάσω!“ δεικνύων συν-

άμα διά του δακτύλου τόν αύλόν; El καί καΟ·’ δλην τήν 
ήμέραν έβασάνιζε τον νουν της έν τούτοις είς ούδίν ήδυ- 
νατο νά καταλήξη συμπέρασμα.

Ί Ι  γραία Κατερίνα άποκατέστη ήδη διαρκώς έν τω 
οίκω τού Γερογεώργου, ουτος δ ί άπό τής ήμέρας έκείνης 
άπησχολεΐτο σκεπτόμενος όσον τό δυνατόν ταχύτερον νά 
ύπανδρεύση τήν θυγατέρα του, γΐι\ ν<ι βανβηίϊονν îj χαχαις 
yXiîmaatç κατά τήν φράσιν τής γράιας Κατερίνας.

IV.
Vive ή νυξ τής έπορένηί τού αποχωρισμού τών έραστών 

ήμέρας! ΙΙρό τριών καί πλέον ωρών άπέσυρεν ό ήλιος τήν 
φωτοβύλον δψιν του, ή δ ί μελανείμων νυξ έντρυφα ήδη έν 
τη αγκάλη τής ύπνωττοόσης φύσε«.»«! Τά μαύρα τής νυκτός 
παραπετάσματα παριστώσιν άγρίαν τήν &έαν τών βουνών 
καί τών βράχων, τά δ ί πολλαχόΟ·εν υπό τού ανέμου κατα- 
διωκόμενα καί είς έν τού όρίζοντος σηρχΐον συμπυκνούμενα 
νέφη έπιτείνουσι τήν άγρίαν τής νυκτός δψιν! 'Ο άνεμος 
πνέο>ν σφοδρώς έπαπειλεΐ νά έκριζώση τά υπό τής ορμής 
αυτού ύποκυπτοντα δένδρα! Τά πτηνά κατεπτοημένα φεύ- 
γουσιν είς τάς φωλεάς των, οί δ ί βοσκοί Ιφησυχάζουσι μετα 
τών ποιμνίων των. Είς μόνος αγρυπνεί κατά τήν νύκτα 
έκείνην, ο Λάμπρος! 'Οδεύει διά τών σκοτεινών κοιλά
δων καί δένδρων είς πεφιλημένον αύτω βράχον, ύψούμενον 
παρά τό χωρίον καί απέναντι τού οιχου τής έρωμένης του, 
κειμένου έντελώς είς τό άκρον τού χωρίου 1 'Ο  μόνος αυτού
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σύντροφος· εϊνε έ αυλός του καί ό ύπεράνω τής κεφαλής του 
Ιπτάμενος καί κρώζων ίεραξ, όστις διά τής φωνής του συν
οδεύει τά βήματά του! Πορεύεται κατά· τήν τρικυμιώδη 
έκείνην νύκτα εκεί, όπου ή καρδία του τόν οΙΟεΓΐ ΙΙορεύε- 
ται είς τον βράχον δπως απ’ εκεί διά τών ήχων τού αυλού 
του άφυπνίση τήν έρωμένην του, καί έκφραση πρός αύτήν 
τόν έρωτά του, τούς πόίίους του, τόν πόνον του χΟ·εσινού 
αποχωρισμού των!

‘Ως φδσμα, όδεύων έν μέσφ τού σκότους τής νυκτος 
¿πλησίασε τόν βράχον καί άνήλ&εν εϊτα έπ’ αυτού. Έκά- 
Οησεν επί τίνος πέτρας, ¿πί τής κορυφής, καί έλαβε μετά 
μικράν άνάπαυσιν είς χεΐρας τόν αύλόν αυτού. Ό  άνεμος 
είχεν ήδη έντελώς κοπάσει καί πέριξ τού Λάμπρου έπεκράτει 
ανέκφραστος σιωπή, ήν ήρξατο νά ταράσση ουτος διά τής 
Ιδιορρύθμου μουσικής του. Ίσχυρώς είτα αντήχησαν είς τήν 
κοιλάδα οί ήχοι τής φλογέρας τού βοσκού, είς δί τά ώτα 
τής Βάσως ό πόνος του Λάμπρου!

‘II νεαρά κόρη είχε κατακλιΟ·ή κατ’ έκείνην τήν στιγ
μήν, άλλ’ αί ώραι παρήρχοντο χωρίς ό ύπνος νά καταλάβη 
αύτήν. ΙΙροσεπά&ει νά ανακούφιση τό έκ τών συμβάντων 
τών δύο προηγουμένων ημερών καταπεπονημένον σώμά της, 
αλλ ή έν τού νω της τρικυμία άφήρπαζε τόν ύπνον άπό 
τών βλεφάρων της! Μυρίαι σκέψεις περί του Λάμπρου, περί 
έαυτής, περί τού πατρός της Βιεσταυρουντο εντός τής κε
φαλής της, καταλήγουσαι είς στεναγμούς, είς δάκρυα! Αίφνης 
εί; τά ώτά της ήχησεν ελαφρός φλογέρας ήχος. Ί Ι  Βάσω 
επέστησε τήν προσοχήν αύτής. Οί τόνοι έξηκολούί)·ουν, 
ηύξανον, ήκουοντο Ισχυρότεροι- ώμοιαζον τών ή/ων τού αυ
λού τού Λάμπρου! ΊΐγέρΟη καί έκά&ητο ήμικεκλιμένη, 
επιτείνουσα τήν προσοχήν αύτής! *Ω Θεέ! Ουδεμία πλέον 
αμφιβολία! νΙΙτον ό Λάμπρος! Ή δη ευρισκε τήν λύσιν τού 
αινίγματος, δπερ άπησχόλει τόν νούν της, καί)“ δλην τήν 
ήμέραν. Ί,Ισ&άν&η άνακούφισιν καΟ·“ δλον της τό σώμα τό 
δ ί στήΟ·ος ¿λαφρυνόμενον άπό τού πιέζοντος αυτό βάρους. 
ΊΙγέρ!>η έντελώς* ήναψε τό φως καί ήνοιξεν εΐτα έλαφρώς 
τό παράΟ-υρον. Λαβοΰσα είς χεΐράς της τόν λύχνον καί κι- 
νήσασα αύτόν, έσήμανε πρός τόν Λάμπρον ότι αγρυπνεί, 
δτι άνεγνώρισε τούς ήχους τής φλογέρας του. Οί τόνοι 
έδόνισαν εϊτα ίσχυρότερον, ή δ ί αύρα τής νυκτός μετέδιδεν 
άπό τά χείλη τού έραστού είς τά ώτα τής .έρωμένης γλυ
κείς έρωτος φΟ-όγγους, ανακουφίζοντας, παρηγορούντας τήν 
τεΰλιμμένην της Βάσως ψυχήν! Οδτω έν τω σκότει τής 
νυκτός, κα&·’ ήν στιγμήν τά πάντα δπνωττον, ό αυλός, ό 
μόνος τών κεχωρισμένων έραστών αγγελιοφόρος συνήνου τάς 
δύο έρώσας καρδίας!

Έπί άρκετούς μήνας καΟ·’ Ικάστην νύκτα ήρχετο ό 
Λάμπρος είς τδν προσφιλή του βράχον δπως χαιρετίση δια 
τών ήχων του τήν αγρυπνούσαν έρωμένην του καί έκφράση 
αύτη τόν έρωτά του, τόν πόνον, ¿ν ήσ&άνετο ζών μακράν 
αύτής. Δι’ ώρισμένων καί καταλλήλων ήχων μετέδιδεν αύτη 
παν δ,τι έπόΟει, παν δ,τι ήσ&άνετο, παν δ,τι διά τών χει- 
λέων του &ά έξέφραζε πρός αύτήν. Τού χρόνου προϊόντος, 
συνεί&ισεν ή Βάσω νά διακρίνη είς τους ήχους τού Λάμ
πρου τάς σκέψεις αυτού, ώστε οί δύο έρασταί μακράν άπ’ 
άλλήλων Ιστάμενοι εύρίσκοντο διά τού αυλού πλησίον άλλή- 
λων, συνωμίλουν δι’ αυτού! Τό άψυχον ¿ργανον μετεβλήΟ·η 
υπό του πυρός τού έρωτος καί της &είας Ικείνης άκτΐνος, 
ήτις φωτίζει τους ¿ρώντας, έντελώς είς μέσον συνεννοήσεως, 
είς μέσον συνδιαλέξεοις! Άν έν βλέμμα άνταλλασσύμενον 
μεταξύ τών έρώντων σημαίνει καί έξηγεϊ πολλας έσωτερικάς

σκέψεις, άν εις μορφασμός περισσότερα, πόσα άρα ήδύνατο 
νά εκφράση καί είπή ό Λάμπρος πρός τήν Βάσω διά των 
ήχων *ή<; ψλογίρας, η*ν μετά τοσαύτης μαγικής τέχνης έγί- 
νωσκε νά μεταχειρίζηται; Άν οί γέροντες του χωρίου έδά- 
κρυον, δτε ουτος έψαλλε τά αρματωλικά τής νεότητάς των 
άσματα, άν αί γυναίκες έκλαιον, δτε τκουον *« ιραγοίύια

ξίνι/ιιιάς, τί αρα ήδύνατο νά νοήση καί αίσΟ·αν!>ή ή 
Βάσω, δτε ήκουεν είς ήχους τον πόνον τής καρδιάς τού 
έραστού της;

'() έρως οξύνει τόν νούν ώς λεπτύνει τά αίσΟήματα. 
Τήν οξύτητα ταύτην τού έρωτος προσθέσατε εί; τήν λεπτό
τητα τής τέχνης τού Λάμπρου καί 0·ά νοήσητε ευκόλως 
πώς οί δύο έρασταί συνεννοούντο κάλλιστα καί συνδιελέ- 
γοντο διά τής φλογέρας!

V.
Ίίμέραν τινά, οκτώ σχεδόν μήνας μετά τόν αποχωρι

σμόν τού Λάμπρου άπό τής έρωμένης του, σύννους καί κα- 
τηφής οδτος έξηπλούτο έπί μεγάλης πέτρας έξω&εν τής 
μάνδρας του παρατηρών μικρόν ρυακα, ου τά διαυγή υδατα, 
κατακρημνιζόμενα άπό τού απέναντι βράχου, διήρχοντο προ 
αυτού καί έχανοντο εϊτα Ιντός τών θάμνων καί τών δέν
δρων, άτινα ολίγον άπωτέρω άνυψούντο. Ί Ι  ή|εέρα έκείνη 
παραμονή ουσα μεγάλης εορτής, ήν οί κάτοικοι τού χωρίου 
Ιμελλον κατά τό σύνη&ες νά πανηγυρίσωσι διά μεγάλου 
χορού, έπανέφερεν είς τήν μνήμην αυτού τήν ήμέραν τού 
αποχωρισμού του άπό τής Βάσο>ς, ήτις ήτο έπίσης ήμέρα 
χορού καί πανηγύρεως. Λί &λιβεραί τού παρελΟ-όντος ανα
μνήσεις διήρχοντο ή μία κατόπιν τής άλλης τού νού του 
καί ερριπτον αύτόν είς πλείστας περί τού μέλλοντος τού 
έρωτός του σκέψεις, δπερ παρίστατο αύτω υπό ζοφερχς όψεις. 
Άπό ύκτώ μηνών είχε στερηΟ·ή τής μόνης ευτυχίας του, 
τού μειδιάματος τής Βάσως, καί δεν είχεν άτενίση τό γλυκύ 
της βλέμμα, δπερ παρεΐχεν αυτού τοσαύτας γλυκυτερας ελ
πίδας καί εύτυχή όνειρα! ’Αντί τούτων ή άπομόνωσις, ή 
έρημία, ήσαν οί μόνοι σύντροφοί του, οί δε δρυμοί καί αί 
φάραγγες τά μόνα αντικείμενα, είς ά άντήχουν οί έρωτικοί 
στεναγμοί του! Ούδίν περί τής Βάσως έγνώριζεν, ούδεμίαν 
περί αύτής πληροφορίαν είχε. Μιστός είς τήν υπόσχεσιν, ήν 
πρός τόν Γερογεώργον Ιδωκε, δεν έπλησίασεν ουδόλως τό 
χωρίον, άφ’ ής ήμέρας άπεχωρίσ&η αυτού. Ίίρκεϊτο είς τάς 
νυκτερινά« μετά τής Βάσως διά τού αύλου συνεννοήσεις. 
Ούδεμίαν αμφιβολίαν είχε περί τής άφοσιώσεώς της, περί 
τής πίστεως αύτής. Τό νυκτερινόν φώς καί αί άγρυπνίαι 
της ύπεδήλουν τούτο καλώς. Αλλά τί εσκέπτετο καί τί 
Ινήργει περί αύτής ό Γερογεώργος; Τί έμηχανάτο ή γράϊα 
Κατερίνα; Καί κατα πόσον ήδύνατο τό ασθενές έκεΐνο 
πλάσμα νά άντιταχ&η κατά τής 9ελήσεως τού αύστηρού 
πατρός της καί παλαίση κατα τών ένεργειών τής γραίας 
Κατερίνας;

Ί'ά ¿ρωτήματα ταύτα έτάρασσον τήν κεφαλήν του καί 
άπεικόνιζον ζο'φεράν καί προβληματικήν τήν πορείαν του 
περιπετειώδους έρωτός του! ’Εξήγαγε βα&όν στεναγμόν καί 
δι’ έλαφρέές κινήσεως έστη όρθιος καί ήτοιμάζετο νά βα- 
δίση πρός τό ποίμνιόν του, δτέίπαρετήρησε έξερχομένην άπό 
τών άπέναντι δένδρων τήν γραίαν Κατερίναν καί βαίνουσαν 
πρός αύτόν. ·

— Ώρα καλή, Λάμπρο, λέγει αυτη πλησιάσασα τόν 
βοσκόν.

— Καλώς τή μάμω Κατερίνα, αποκρίνεται οδτος.
3(1*
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— Άχ! χαϋμένε* ¿κόπηκαν τά πόδια' Άμ άφού 
σύ πιά τό παράκανες καί δέν πατό(ς ουδέ στό χωριό πιά, νά 
έρχουμκι έγώ στή στάνη, έπαναλαμβάνει αδτη ένζϊ ΙκάΙ>ητο 
έπί μιάς πέτρας.

— Άς ίσαι καλά· κάτσε, ξεκουράσου.
— Άμ &ά γυρίσω γλήγορα στο σπίτι καί δέ 0·έλο> νά 

μ* παρ’ ή νύχτα.
— Καί πως μας θυμήθηκες, νάχουμε καλό ρώτημά; 

¿ρωτά 6 Λάμπρος μετά τινα διακοπήν.
  Νά! ήρθα για κείνο τ’ ο’ρνί, τό Θ-ρεφτάρι, πούχει

στο κούτελο τό σταυρό. Μ’ έστειλε δ Γερογεωργος νά τό 
πάρω, γιατί τό 0-έλει γ>« αδριο.

ταίας τής γραίας λέξεις. Ίστατο έχεί ώς άπολι&ω&είς· ή 
φωνή του Ιπνίγετο έντός του λάρυγγός του, μή δυναμένου 
ουδέ λέξιν νά άρ&ρώση. Έστράφη μηχανικώς περί έαυτόν 
ψιΟ·υρίζων ,,άρρεβονίάζεται..............αδριο“.

‘II γραία έξηχολού&ησε μετ’ αδιαφορίας.
— "Ελα, Λάμπρο, αδριο καί συ στό χορό νά παίξης 

τί φλογέρα. Τό χωριό ρωτάει γιά σένα που δέ φαίνεσαι. 
Έλα, 0·ά παμε οδλοι, 0·ίρ9·η κ’ ή Βάσω.

— Θάρ&η κ’ ή Βάσω; ήρώτησεν 6 βοσκός, οδ ή συγ- 
κίνησις καί ταραχή διήρκει είσέτι.

— Βέβια &ί ρ&η. Άμ αδριο στό χορό 0·ά τή δή ό γαμπρός.
— Έγώ δέν έρχουμαι στό χορό, μον 9άρ&ω στό μικρό

Η Θ111*Λ Τ Ω Ν  Τ Ρ Ο Χ Ω Ν .
Είκών ύπό C. Κ. D eiker.

— Μή 0·ά τό σφάξη αδριο πουναι γιορτή; \
— νΛ! μπά, μπά, 0·ά το σφάξη αδριο, μα όχι γιά τή 

γιορτή, γιά άλλη δουλειά, άπεκρίΟη ή γράία, παρατηρήσασα 
καλώς τον Λάμπρον.

— Γιά ποιά δουλειά; ήρώτησεν Ó βοσκός, αΙσΟ-ανΟ-είς 
άκουσίως έσωτερικήν τινα ταραχήν.

— Μά καλά, καλά, κ’ έγώ δέ ξέρω γιατί τό χρειάζεται. 
Σάν νά τό Οέλη γιά τά . . . .  μά ξέρω κ’ έγώ γιατί τό θέλει.

‘Ο Λάμπρος, του όποιου ή ταραχή ηδξανε, παρετήρει 
αυτήν σιωπών, μή δυνάμενος καλώς νά νοήση τί έκρυπτετο 
υπό τάς ανωτέρω τής γραίας φράσεις.

— Νά! έξηχολούδ-ησεν αδτη, σάν καλός πατέρας σκέ
φτεται γιά τό κορίτσι του. Τό &έλει τ’ αρνί γιά τά ρε- 
βονίάσματα τής Βάσως, που 0·ά κάνει αδριο τό βράδυ.

*Γπο ¡Ηγους κατε);ήφ&η ό Λάμπρος άκοόσας τάς τελευ-

έκεί γκρεμό, δξω από τό σπίτι καί τή μάντρα του Γερο- 
γεώργου. ’Λπό κεϊ 0·ά παίζω τή φλογέρα καί 0·ά κυττάζω.

Μετ’ ολίγον ή μέν γραϊα έπέστρεφεν είς τό χωρίον, χο- 
μίζουσα τον αμνόν, ό δέ πληγείς τήν καρδίαν Λάμπρος, 
παρετήρει τον όπισθεν των δρέων δυοντα ήλιον, όστις ταχέ<·»ς 
η.λ ϊ.ιμ.μ. -τ-'ην παο-ήνοοον νύκτα. χαΙ>’ κν από του Εράνου
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των άνο»0·εν τής κεφαλής των έρωμένων, οί δέ ήχοι tifi tfko- 
γίρας του Λάμπρου άντηχοδσιν είς δλην τήν κοιλάδα! Ιίκά- 
στη στροφή κατά τήν νυκτερινήν έκείνην μετά τής Βάσως 
συνέντευξιν κατέληγε διά τής έπωδού ,,ΙΙαντρεύουν τήν αγάπη 
μου . . . .“ *ΙΊ Βάσω από του παραΟ-ύρου ήκροατο δακρύ- 
ουσα καί στενάζουσα! ‘Ο Λάμπρος ώς καΟηλω&είς έπί του 
βράχου έπανελάμβανε χιλιάκις τον πόνον του στήθους του!
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Ή τον αδτη ή τελευταία των έρωμένων διά τής φλογέρας 
/  συνέντευξις, καδ·’ ήν έληγε καί ή παρήγορος αδτη έλπίς, ήτις 

εΤχεν έναπομείνει αύτοίς! Οί αστέρες ήρξαντο ό εις κατό
πιν του άλλου νά άποσβέννυνται, ή δε ροδόχρους χαραυγή

προαγγέλει τήν έλευσιν τής ημέρας! Τά άφυπνιζόμενα πτηνά 
διά ποικίλων κελαδημάτων συνοδεϋουσι τούς τελευταίους του 
βοσκού ήχους, δστις βαρύθυμος απέρχεται του βράχου, ίυα 
μή έπανέλ&η πλέον ποτέ είς αυτόν!

  ( ίύ ΐίΐα»  τό  τέλος.)

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ, μετα βιογραφίας (έν 
' σελ 279).

2.ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΠΑΓΣΕΩΣ. Είκών ύχόΰβ1οδδβ(σελ.283). 
„Ημερα άναπαύσεως“ εΤνε εν έκ των λαμπρότατων καί έξοχω- 
τάτων. αριστοτεχνημάτων του διασήμου Γάλλου καλλιτέχνου 
Delobbe, του οποίου τό όνομα άπο τού. 1800 καί έξης άντε- 
προσωπεό&η έν πάσαις ταϊς μεγάλαις χαλλιτεχνικαίς έχδ·έ·

/σεσι.τού κόσμου δΓ αριστουργημάτων τής ζωγραφικής τέχνης 
καί ίδία τής τοπειογραφίας. Ή  πλήρης ζωής καί δραστι- 
κότητος παράστασις τοπείων, καί ίδία παραθαλασσίων, εΤνε 
ο ιδιαίτερος κλάδος, έν ω προ πάντων ηυδοκίμησεν ό έξοχος 
ζωγράφος μέχρι τελειότητος καί έκτήσατο παγκόσμιον φή
μην, εί καί ή επιτυχία αύτου .καί είς άλλα είδη τής ζω γρα-' 
φικής, ίδία δέ έν τη προσωπογραφία, δεν εΤνε πολύ μικρό-: 
τέρα ή έν τή τοπειογραφία. Ό  Delobbe έγεννήύ-η έν 11α*; 
ρισίοις καί ,έσπούδασεν έν τή έκε" ’Ακαδημία, χρηματίσας 
μα&ητής τού διάσημου Γάλλου ζωγράφου Bouguereau.

3. ΕΣΠΕΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΕΝ 
ΤΓΝΙΔΙ. Είκών υπό Ferdinand Max Bredt (έν σελ. 287). 
Παρά τήν βόρειον ακτήν τής ’Αφρικής, άφ’ ενός μέν θερμαι
νόμενη ύπό τής φλογέράς πνοής τής μεταξύ των τροπικών- 
χώρας, άφ’ ετέρου δε άναψυχομένη υπό τής δροσερας πνοής 
τής 9-αλασσίας αύρας, κείται έγγύς τών ίσχυρών.έρειπίων τής 
αρχαίας 8'αλασσοκρατείρας Καρχηδόνος ή άξιόλογος πόλις 
τής Τύνιδος, τό κέιτρον σημαντικής έμπορικής συγκοινωνίας 
μετά τής Μασσαλίας, τής Γενούης καί τής ’Ανατολής. ’Εκ
τείνεται κατά τό μήκος του άβατους θαλασσίου βραχίονας 
Bahira καί περιβάλλεται πρός τό μέρος τής ξηρας υπό πα- 
χέος επταπυλου τείχους. 'Η  Τόνις έχει 150,009 κατοίκους, 
το  δέ κυριώτατον στοιχεΐον του πληθ-υσμου άποτελοϋσιν* οί 
καλούμενοι Hadars είτε Άραβες τών πόλεων, κατ’ άντίδτσιν 
πρός τούς νομαδικόν βίόν άγοντας Βεδουίνους, πρός τούς 
οποίους μάλιστα διάκεινται έχ&ρικώς· ίκανόν μέρος τών κα
τοίκων είναι Εβραίοι, άλλ’ ύπάρχουσι καί πολλοί Ευρωπαίοι, 
πρό πάντων ’Ιταλοί. Αί οδοί, είς τάς έποίας καδ·’ όλην τήν 
ημέραν υπάρχει ζωηρότατη κίνησις, είναι σχεδόν άνευ έξαι- 
ρέσεως σκολιαί καί στεναί. ‘Ο μόνος φωτισμός τής πόλεως 
έν καιρω νυκτός είναι τά  φανάρια, τά  όποια κρατοϋσιν οί 
διαβάται είς τάς χείράς των. Έ ν του'τοις όμως υπάρχει είς 
τάς οδούς αρκετή ασφάλεια καί πολύ σπανίως συμβαίνουσι 
κακουργήματα καί ταυτα έκ μέρους τών χριστιανών Ευρω
παίων, καί ίδία τών Σικελών. Ή  άκα&αρσία όμως τών οδών 
είναι γνησία ανατολική, καί μία βροχή αρκεί όπως μετα- 
βάλλη αύτάς είς ποταμούς βορβόρου. Ούδέν λοιπόν θαυ
μαστόν άν αί γυναίκες ίδίως δέν δυνανται είς τούς περιπά
τους ή  είς δημοσίας πλατείας νά άπολαυσώσι τον δροσερόν 
αέρα τής εσπέρας άλλ’ αναγκάζονται μετά τήν δόσιν του

ήλίου νά άναβαίνωσιν έπί τών έπιπέδων στεγών τών κατα- 
λ,εόκων οίκιων των, ινα άναπνευσωσιν έκεΐ τήν ζωογόνον 
αύραν τής &αλάσσης.

Τοιαότην τινά εσπερινήν αναψυχήν παριστα καί ή ήμε-. 
τέρα. είκών, τήν οποίαν ό καλλιτέχνης έζωγράφησεν έν- Τό- 
νιδι έξ ιδίας άντιλήψεως. Είς τό έμπροσθεν μέρος τής εί- 
κόνος βλέπομεν έπί κολπουμένων . μαλακών' προσκεφαλαίων 
καί έπί ωραίων ανατολικών ταπήτων έξηπλωμένας τρείς νεα- 
ράς γυναικείας μορφάς. Ή  μία. παρατηρεί, ώς φαίνεται, .μετά 
προσοχής τήν κίνησιν καί ζωηρότητα τών γειτόνων τής παρα
κείμενης οίκίας. ‘Η δέυτέρα έχει παρά τω πλευρώ τό  λαοδ- 
τόν της, ενώπιον της κομψοτάτην καφεχόην καί δυο έπ’ 
ίσης κομ.ψά φιάλια του καφέ έπί τίνος δίσκου, καί δίδει 
παραγγελίαν τινά είς τήν πλησίον της ίσταμένην υπηρέτριαν, 
ή οποία ετοιμάζεται νά 8-έση έπί του καίοντος πυραύνου 
μετάλλινον λέβητα περιέχοντα' υδωρ. Προετοιμάζονται- λοι
πόν, ώς φαίνεται, νά διασκεδάσωσι τάς εσπερινός ώρας'με 
μουσικήν, μ ϊ  άσματα καί με καψέν. Είς τό βάδ-ος τής είκό- 
νος πλανδται τό βλέμμα έπί τών άπαστραπτόντων στεγών τής 
πόλεως, από τών οποίων προεξέχουσι κομψότατοι μιναρέδες 
καί 9·όλοι, καί είς ετι μακροτέραν άπόστασιν φαίνεται ή-τε- 
τραγωνική οικοδομή τής „Kasbah“ τοδτ έστιτήςάκροπόλεως.

4. Η ΘΗΡΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (κοινώς: άρκαλος, άσβος). 
Είκών ύπό C. F. Deiker (έν σελ. 290). Στερεά καί άπόμΟ-ητος 
έντός του πετρώδους βουνοϋ είνε ή κατοικία του τρόχου. Πάσα 
προσπάΟ-εια πρός έκπόρ9·ησιν του φρουρίου του 9·ά ήτο ματαιο- 
πονία. Μόνοι οί κυνηγετιχοί κόνες δυνανται νά έξαναγκάσώ- 
σιν αυτόν όπως παραδο9·ή. Είσεχώρησαν ήδη ατρόμητοι καί 
ακατάσχετοι είς τά  σκοτεινά βά9·η τού αυτοφυούς φρουρίου, 
καί παρά τήν είσοδον τών ύποχδ-ονίων δωμάτων ίστανται οί 
κυνηγοί άκροώμενοι τάς εκ τού βάδ-ους έξερχομένας κριευγάς 
τών μαχομένων. ‘Η βα9·εΐα φωνή τού γερολόκου αντηχεί έτι 
βαθ-υτέρα έκ τών πετρωμάτων του ύποχ9·ονίου 9·όλου· οί 
λοιποί κυνες διπλασιάζουσι τόν αλαλαγμόν των καί μία ξένη 
φωνή αναμιγνύεται είς τάς ύλακάς των — ό τρόχος εύρί- 
σκεται είς δεινήν &έσιν. Άλλ’ αίφνης ακούεται κλαυθμυ
ρισμός: ό νεαρός κύων έπληγώθ-η ύπό του άπελπιστικώς 
αμυνόμενου τρόχου, αμέσως όμως ¿λησμόνησε τόν πόνον του 
καί ήδη διπλασιάζει τήν λύσσαν του. Αί ύλακαί ακούονται 
όλονέν ίσχυρότεραι καί πλησιέστεραι πρός τήν 8*ύραν — ή 
τύχη τού τρόχου άπεφασίσδ-η.

Έξήλδ-εν ήδη είς τό φως τής ή μέρας ή είδεχδ·ής μορφή, 
καί οί κυνηγοί δέν εχουσι πλέον ανάγκην νά μεταχειρισδ·ώσι 
τήν σιδηράν λαβίδα. Άρκεΐ μόνον Ιν μέτριον κτύπημα μέ 
τήν ράβδον έπί τής εύαισδ-ήτου ρινός του τρόχου, όπως απο
νάρκωση αυτόν, καί δεύτερον κτύπημα δυνατώτερον τόν φο
νεύει άσφαλέστερον παντός όπλου.
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I fé a  δ ια ίρ εα ις  το ΰ  χρόνον. Νεωστί προύτάδη νέα διαίρεσις τοΰ 
χρόνου, βασιζόμενη επί του δεκαδικοί συστήματος, όπερ «ατά τούς νεω- 
τερους χρόνους Ιγένετο γενικώς παραδεκτήν ώς βάσις όλων των μέτρων 
καί σταδμών. Κατά τό σύστημα τοΰτο διαιρείται ή ήμερα είρ δέκα ώραρ, 
έκαστη ώρα είρ δέκα θεκάδαρ, έκαστη δεκάρ είρ δέκα πρωτόλεπτα, έκα
στον πρωτόλεπτον είρ δέκα δευτερόλεπτα καί τέλορ έκαστον δευτερόλεπτο* 
εις δέκα άκτΤναρ. Τοιουτοτρόπως ή ημέρα διαιρείται είρ έκατοντακισχίλια 
ισα μέρη ειτε χρονικά.διαστήματα. Κατά τήν νέαν ταύτην δεκαδικήν τής 
ημέρας διαίρεσινκατεσκευάσδη ήδη καί ώρολόγιον ώσαύτως καί τό έτος 
μέλλει νά διαιρεδή είρ δέκα μήνας. Ό  εφευρέτης έλπίζει ότι τά νέον 
τοΰτο σύστημα, μεδ’ όλος τάς προσδοκωμένας άντιδράσειρ καί εναντιώσεις, 
δά  τύχη προϊόντος τού χρο'νου γενικής παραδοχής.

Ή  β α να νϊα . Είρ τά περιεργύτατα καί διά τήν πατρίδα των ώφε- 
λιμώτατα καί ευεργετικώτατα δένδρα άνηκει καί ή βανανέα (M usa p a ra 
disiaca), εν έκ των λαμπροτάτων καί μεγαλοπρεπεστάτων έκείνων φυτών, 
άτινα κατά τήν παράδοσιν έκόσμουν τον κήπον τής Έ δ έ μ . Ή  βανανέα 
φύεται καί προκόίττει έν τάϊρ δερμαίς χώραιρ· ό βοτανοειδήρ αυτής κορ
μός αυξάνει μέχρι 13 εωρ 16 μέτρων 5ψους· ή ευμεγέθης, χαρίεσσα αυ
τής φυή, τά μακρά καί εύρέκ φύλλα της, τά πετασοειδώς εκτεινόμενα 
καί υπό τής πνοής των ανέμων έπιχαρίτως κυμαινόμενα, παρέχουσιν είρ 
το δένδρον τοΰτο γνησίαν ανατολικήν ϊψιν. Ό  καρπός τοΰ δένδρου, ή  βα- 
νάνη, αυξάνει εν είδει βότρυος· ή σάρξ τοΰ καρπού εϊνε λίαν εύχυμος καί 
υγιεινή', λευκή καί ώρ βούτυρον εύτηκτος, καί συνενοί εν εαυτή τήν οσμήν 
καί την γεΰσιν τοΰ χαμαικεράσου, τοΰ μήλου (reinette) καί του βερυκόκ- 
κου. 'Γ4 έδαφος, έπί τοΰ όποιου αύξάνουσιν αί βανανέαι, δφείλει νά εΤναι 
δερμόν, καί υγρόν. Τ ο έλάχιστον ψΰχορ, ή έλαχίστη ομίχλη έρυδραίνει 
τάς' βανανέας καί καδιστα αύτάρ αγόνους. "Εκαστον τών δένδρων τούτων 
καρποφορεί μόνον άπαξ· άν ό κορμός δέν αποκοπή μετά τόν τρυγετόν τών 
καρπών, τό δένδρον μαραίνεται, αποξηραίνεται καί τέλος καταπίπτει· αμέ
σως όμως αντικαθίσταται υπό βλαστών, άναφυομένων έκ τής ρίζης του. 
Τοιουτοτρόπως τά  ώφελιμώτατα ταΰτα δένδρα άνανεοΰνται άφ’ έαυτών καί 
πολλαπλασιάζονται αύτομάτως άποτελοΰντα πολυαρίθμους γενεάς, καί παρέ- 
χοντα είς τούς κατοίκους τών δερμών χωρών εύχυμοτάτους καρπούς μετ’ 
απρόκλητου δαψιλείας. 'Η  βανανέα άνήκει είς τά αρχαιότατα τών ήμετέ- 
ρων φυτών καί ίσως είς τούς πρωτίστους άνδρωπίνους τύπους παρέσχε στέ
γην καί τροφήν. Ο ί ’Ινδοί είρίσκουσιν έν τώ καρπώ τής βανανέας δρεπτι- 
κωτάτην καί λίαν ύγιεινήν τροφήν· έκ τών φύλλων τοΰ δένδρου τούτου 
κατασκευάζόυσιν οίκιακά σκεύη, άγγεΤα, βιπίδας, ζωστήρας καί πρός τούτοιρ 
καλύπτουσι δ ι’ αύτών τάς στέγας τών καλυβών των. Μέ τά φύλλα ταΰτα 
καλύπτουσιν ώσαύτως τούς νεκρούς των, μεταχειριζόμενοι αυτά ώς έντάφια. 
—  'O  H um boldt άπέδειξεν ότι αγρός τεσσαράκοντα τετραγωνικών μέτρων, 
φυτευμένος μέ βανανέας, παρέχει "θρεπτικήν ύλην 2000 χιλιόγραμμων, ένώ 
Τσος τήν έκτασιν άγρός μέ σίτον έσπαρμένος, δέν παρέχει περισσότερον 
τών 15 χιλιόγραμμων. ’Εκ τούτου δύναταί τις νά έννοήση τήν άνυπολό- 
γιστον ώφέλειαν, ήν παρέχει τοίς άνδρώποις τό δένδρον τοΰτο, δπερ ένεκα 
τής ώραιότητορ καί εύεργετικότητόρ του αξίως φέρει τήν .επωνυμίαν του 
,,Παραδεισείου“.

Ή  μ η τρ ικ ά  (σινικός μΰδος). ’Ε π ί τής βασιλείας τοΰ Σβεγγ-Βαγγ έν 
Σινική εΐχεν εύρη ή αύτοκρατορική φρουρά άνδρωπόν τινα κείμενον νεκρόν 
επί τοΰ έδάφουρ καί φέροντα μίαν μόνην πληγήν επί τοΰ στήδους, είρ μι- 
κράν δέ απ’ αύτοΰ απόστασιν δυο αδελφούς, τούς όποιους ή  φρουρά συν- 
έλαβεν ώρ δολοφόνους. Ε π ε ιδ ή  ό νεκρός εΤχε μίαν μόνην πληγήν, εΤρ τ’δύ- 
νατο νά ήνε καί δ φονεύρ. "Εκαστος τών ¿δελφών ώμολόγει εαυτόν ώρ 
φονέά. καί Ικήρυσσε τόν αδελφόν του άδόίον. Τ ό πρδγμα ήγγέλδη είρ τόν 
αύτοκράτορα. —  ,?Αν χαρίσω είρ άμφοτέρους την ζωήν“  εΐπέν ουτος ,,ό 
ένοχο? δέν δά  τιμωρηδή, αν δέ δανατώσω καί τούς δύο, ενώ δ εΤρ έξ 
αύτών εϊνε ένοχος, δ έτερος δ’ άποδάνη άδώος, τό δποίον δσ ήτο πολύ 
σκληρόν. Άρ έλδη r¡ μήτηρ τω ν, ή οποία γνωρίζει τούς υιούς της. καλή- 
τερον, καί ας άποφανδή, τίρ έκ τών δύο εϊνε δ φονεύρ.'— Ή  μήτηρ τών

δύο αδελφών μετηνέχδη είρ το δικαστη'ριον, όπου δ αύτοκράτωρ έδήλωσεν 
αύτη τήν δελησίν του. ,,’Αφοΰ πρέπει νά αποφασίσω“, εΤπεν έπ ί τέλους 
ή δυστυχής γυνή, έκραγεΐσα είς δάκρυα, ,,άφήσατε τόν πρεσβύτερον νά 
ζήση.“ — Ό  αύτοκράτωρ έκπλαγείρ ήρώτησε τήν γυναίκα, διατί εδυσίαζε 
τόν νεώτερον υίόν της, ύστιρ συνήδωρ είρ τάρ μητέρας εϊνε δ αγαπητότε
ρος καί προσφιλέστερος, ή δέ μήτηρ άπήντησεν: „’Εκείνος, τόν όποιον σώζω 
διά τοιαύτηρ δυσίας τών σπλάγχνων μου δέν εϊνε υίόρ μου, άλλ’ εϊνε τέκνον 
τοΰ άποδανόντορ συζύγου μου· έκ τήρ προτέραρ του γυναικόρ, καί μοί ένε- 
πιστεύδη ύπό τοΰ δνήσκοντος πατρός ¡του. Έ π ί  τής κλίνης τοΰ δανάτου 
του ώρκίσδην έπισήμωρ, νά δεωρώ τόν υίόν του ώς ίδιον μου τέκνον, καί 
τήν ύπόσχεσίν μου ταύτην έτήρησα έπιμελώρ μέχρι τής στιγμής ταύτηρ. 
Αέν δύναμαι νά παραβώ τόν όρκον, άν καί ή μητρική αγάπη , — Δέν
ήδυνήδη νά εξακολουδη'ση, διότι ή φωνή της έπνίγετο Οπό τών δακρύων. 
Ό  αύτοκράτωρ συγκινηδείς έχάρισε καί είρ τούς δύο τήν ζωήν.

'Επαύξησις τή ς  ¿ω σσιχής έ π ιχ ρ α τε ία ς .  Ε ντός τών τεσσάρων τε
λευταίων έκατονταετηρίδων ή έκτασιρ τοΰ ρωσσικοΰ κράτους εϊχε κατά 
μέσον όρον ήμερησίαν αύξησιν 130 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έ ν ώ  περί 
τάς άρχάς τοΰ 16 αίώνος ή 'Ρωσσία εΐχεν έκτασιν 40,000 γερμανικών τε
τραγωνικών μιλίων, σήμερον ή έκτασίς του εϊνε 400,000 τετραγωνικά μίλια. 
’Εντός τών δύο έκατονταετηρίδων, αίτινες παρήλδον άπό τοΰ δανάτου τοΰ 
πατρός Πέτρου τοΰ μεγάλου, ή κατά μέσον όρον ήμερησία έπαύξησις ήτο 
00 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Άπο της είς τόν δρόνον άναβάσεως τής Αι
κατερίνης Β '. μέχρι τών αρχών τής βασιλείας ’Αλεξάνδρου Β '.  ή κατά μέ
σον όρον ήμερησία έπαύξησις τής έκτάσεως τοΰ κράτους εϊνε 80 τετραγω
νικών χιλιομέτρων.

’Ια τρ ο ί έ ν  Ά μ ε ρ ιχ ζ .  Ε ίς ούδέν άλλο μέρος τοΰ κόσμου ύπάρχουσι 
τοσοΰτοι ιατροί, όσοι έν ’Αμερική. Έ ν  ταίς Ήνωμε'ναις Πολιτείαις ζώσιν 
85,671 πρακτικοί ιατροί, εξ ών 2432 είναι δήλεις. Έ ν ’Αγγλία εις ιατρός 
άναλογεί πρός 1562 κατοίκους, μόνον δέ εν Λονδίνω εϊς ιατρός πρός 880 κα
τοίκους, ενώ έν 'Ρωσσία εϊς ιατρός αναλογεί είς 17,000 κατοίκους. Είς 
άπόκεντρα μέρη της 'Ρωσσίας άναλογεί είς 60 έως 70 χιλιάδας άτομα 
εϊς μόνος ιατρός. 'Ο  επόμενος πίναξ παριστσ τόν εν έκαστη χώρα είς
100,000 κατοίκους άνηστοιχοΰντα άριδμόν ιατρών.

Ήνωμέναι π ο λ ι τ ε ΐα ι ................................. .....  . 122 ιατροί
Γ ε ρ μ α ν ία ...................................................................... 70 „
’Αγγλία μετά της ’Ιρλανδίας καί Σκωτίας , . 66 ,,
Βέλγιον...............................................................................54 „
Γ α λ λ ία .............................................................................. 29 ,,
Α ύ σ τ ρ ία ..........................................................................27 „
'Ρ ω σ σ ί α ......................................................................... 18 „
Σ κα νδ ινα υ ία ................................................................  14 „

Ν έον ¿ιρολόγιον. Ό  ώρολογιοποιος Γιγών (Οί§οη) έν Οδαυχ-άβ- 
Εοιιάβ έφεΰρε νέου είδους ώρολόγιον, είς τό όποιον έδωκε τό όνομα Μβ- 
ιοβοέο (μέμνησο). Τό ώρολόγιον τόΰτο δεικνύει, εκτός τών ωρών, πρωτο- 
λέπτων καί δευτερολέπτων, καί τάς ημέρας τοΰ μηνός, ώς καί τά άλλα 
τοΰ αύτοΰ είδους ώρολόγια, άλλ’ ό μηχανισμός αύτοΰ εϊνε οότω πως κατε- 
σκευασμένος, ώστε άν κατά τινα οίανδήποτε ημέραν τοΰ μηνός καί ώραν 
έχωμεν νά έχτελέσωμεν σπουδαίαν τινά ύπόδεσιν, τό ώρολόγιον μας ύπεν- 
δυμίζει τήν ύπόδεσιν ταύτην διά τίνος σημείου ή  επιγραφής, τήν οποίαν 
παρουσιάζει κατά τήν ώρισμένην εκείνην ημέραν. Πρός τόν σκοπόν τούτον 
δέτομεν ιδιαίτερόν τινα δείκτην τοΰ ώρολογίου έπί τής ημέρας, καδ’ ήν 
δέλομεν νά άναμνησδώμεν. Μόλις έπέλδη ή  ήμέρα εκείνη, ήν έσημειώ- 
σαμεν διά τοΰ δείκτου τούτου, καί δ έτερος δείκτης δ δεικνύων τήν ήμε- 
ρομηνίαν συμπότη είρ τό αύτό σημεΐον μετά τοΰ πρώτου, άμέσωρ παρ
ουσιάζεται έπί τοΰ ώρολογίου ή επιγραφή, ήτιρ μας ύπενδυμίζει τ ί  έχομεν 
νά έκτελέσωμεν κατά τήν ημέραν έκείνην. 'Ο  μηχανισμός ουτος δύναται 
νά είσαχδη καί είρ ώρολόγια τοΰ τοίχου.
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Π ρόοδοι τή ς  Ι ίο τα ν ιχ ή ς .  Αί εντός τοΰ τελευταίου αίώνος γενό- 
μεναι πρόοδοι έν ταίς φυσικαΐρ έπιβτήμαις εϊναι καταπληκτικαί. Καί έν 
τή βοτανική δέ δ άριδμός τών σήμερον γνωστών ειδών τών φυτών έν 
συγκρίσει πρός προηγούμενα? έποχάρ έπιβεβαιοί τήν πρόοδον ταύτην. Ό  
©εάφραστορ (800 π. X.) έγνώριζε μόνον 500 είδη φυτών, ό Πλίνιορ (100 μ. X.) 
περί τά 1000 είδη, περί τάς άρχάς τοΰ 17“11 αίώνος ήσαν γνωστά 6000 είδη 
φυτών τό δέ άξιόλογον έργον τοΰ Λιννέ (τό 1770) περιείχεν 8800 είδη. 
'Ε κ  τοΰ χρόνου τούτου προχωρεί έκπληκτικώρ r  αύξησις τοΰ άριδμοΰ των 
είδών. Τ ό 1807 ó 'W ildenow ήρίδμει 17,457 είδη φυτών· ό ’Αλέξανδρος 
φόν H um boldt εγνώρισεν 44,000 είδη, δ De Candolle (τό 1820) 56,000 
καί é D elessert (τό 1847) ήρίδμησε 86,000 είδη φυτών. Ή  αύξησις αδτη 
προοδεύει ίκτοτε δσημέραι.

Ή  ά ν ά π τν ξ ις  το ν  έγχ εφ ά λ ο ν .  Ώ ς  γνωστόν, τό σώμα αναπτύσ
σεται καλήτερον είρ τήν έξοχήν, ένεκα τοΰ ύγιεινοτέρου βίου, παρά είρ τάρ 
πόλεις, τών δποίων οί κάτοικοι εργάζονται μάλλον πνευματικό!? ή σωμα- 
τικώρ. "Εκαστον ίργανον, τά όποιον εντός τών δρίων τής φυσιολογικής 
του λειτουργίας εργάζεται περισσότερον, λαμβάνει καί μεγαλητέραν άνά- 
πτυξιν. Τό αυτό συμβαίνει καί είρ τόν έγκέφαλον, Τρανωτάτη άπόδειξιρ 
τοΰ ότι δ εγκέφαλος αύξάνει άναλόγωρ πρίρ τήν αύξησιν της διανοητικής 
έργασίαρ, δά  εδίδετο, άν άπεδεικνύετο οτι οι κάτοικοι τών πόλεων ύπερ- 
βαίνουσι τούς κατοίκου? τών χωρίων κατά τό βάρος τοΰ εγκεφάλου. Πρός 
Ιξακρίβωσιν τοΰ ζητήματος τούτου ό καδηγητής Ranlce έν Μονάχω έκαμε 
συγκριτικά? έρευνα? έπί τή ς χωρητικότητορ τοΰ κρανίου, ήτιρ βεβαίως είναι 
ανάλογος πρός τό μέγεδος καί τά βάρος τοΰ εγκεφάλου. Είρ τάς έρευνας 
του μετεχειρίσδη τά κρανία τοΰ κοιμητηρίου τοΰ Μονάχου. "Ολα τά κρανία 
άνήκον εις ένα καί τόν αύτόν αιώνα. Τ ό αποτέλεσμα τών έρευνών του 
ήτο τό εξής: "Ολοι οί μέσοι άριδμοί τής χωρητικότητορ τοΰ εγκεφάλου 
παρά τοίς χωρικοί? ήσαν μικρότεροι ή παρά τοίς κατοίκοις τών πόλεων, 
τόσον είς τούς άνδρας όσον καί είς τάς γυναίκας. 'Η  διαφορά άνήρχετο 
άπολύτως είς 23 κυβικά εκατοστόμετρα.

θ ε ρ α η ε ΐα  τή ς  φ& ίπεως. 'Η  μέδοδος τοΰ ίατροΰ Δρ. L ouis W ei
g e r t  πρός δανάτωσιν τών βακτηριδίων τής φδίσεως διά τής εισπνοής 
ξηροΰ άέρος ύψηλής δερμοκρασίας, άποδεικνύεται ήδη ώς ύρδή καί άσφα* 
λής μέδοδος τής δεραπείας τής φδίσεως. Ή  δεωρία τοΰ W eigert έχει 
ήδη άναγνωρισδή έμοφώνως ύπά διάσημων ειδικών ιατρών ώς σπουδαιό
τατη πρόοδος της επιστήμης. "Ηδη δέ δ.ιατρός Δρ. Louis H a lte r δημο
σιεύει είς τούς τελευταίους άριδμούς τοΰ ,,Βερολινείου κλινικοΰ περιοδικού“ 
σπουδαιοτάτην καί έμβριδεστάτην μελέτην, δ ι’ ής άποδεικνύει δ ι’ άκριβε- 
στάτων καί έπιμελεστάτων έρευνβν ότι μεταξύ τών εργατών, τών εργαζο
μένων είς άβεστοκαμίνους, ούδέποτε παρουσιάσδη ούτε κάν μ(α μόνη περί- 

•πτωσις φδίσεως. Άποδεικνύει δέ περαιτέρω ότι 4 αίτία τοΰ ότι οί έργάται 
τών ασβεστοκαμίνων ούδέποτε προσβάλλονται ύπό τής νόσου ταύτης δέν 
εϊναι ή  κόνις τής άσβεστου άλλ’ δ ξηρός καί δερμός άήρ τόν όποιον διη- 
νεκώς άναπνέουσι, καί όστις φονεύει τά βακτηρίδια τής φδίσεως. Τά πε
ραιτέρω άποτελέσματα, άτινα εξάγονται έκ τής σπουδαιότατης, ώς είπομεν, 
καί έμβριδεστάτης ταύτης μελέτης ουμφωνοΰσι πληρέστατα πρός τάς δεω-

ρίας τοΓ ίατροΰ· W eigert καί καταλήγουσιν είς τό συμπέρασμα, οτς έν 
σταδερδ υψωμένη δερμοκρασίοι τοΰ σώματος ύπεράνω τών 41° Κελσίου 
τά βακτηρίδια τής φυματώδους πνευμονίας καταστρέφονται, άλλά καί έν 
δερμοκρασία άνωτέρφ τών 38° τά βακτηρίδια ταΰτα δέν δύνανται νά εύ· 
δοκιμήσωσι. Διά δέ τής έπί τοΰτο κατασχευασδείσης υπό τοΰ Δρ. W eigert 
συσκευής δύναται ή δερμοκρασία τοΰ ξηρόΰ άέρος νά ύψωδή μέχρι 200« Κ., ■ 
καί μολονότι κατά μέγα μέρος η  δερμοκρασία αδτη έλαττοΰται έντός τοΰ 
σωλήνος τής συσκευής καί έν τή κοιλέτητι τοΰ στόματος μέχρις ου φδάση 
είς τούς πνεύμονας, έν τούτο·.? όμως μένει πάντοτε αρκούντως ισχυρά όπως 
δανατώση τά  βακτηρίδια της φδίσεως καί δεραπεύση έντελώς τούς πνεύμονας.

Λ ία ν  ένδ ια φ έρον  π ε ίρ α μ α  π ρ ό ς  έξή γη ο ιν  τή ς  π ερ ισ τρ ο φ ή ς  τή ς  
γ ή ς  έδημοσιεύδη έσχάτως έν τώ  „παιδαγωγική περιοδικώ τοΰ G raz“. 
Τίδεται μέγα ύάλινον ήμισφαιρικόν άγγείον, σχεδόν πλήρες ύδατος, έπί 
τοΰ δαπέδου ενός ύπογείου δωματίου, ένδα ούδεμία διατάραξις τοΰ ύδατος 
διά τοΰ άέρος ή  έξ άλλου τινός αιτίου (π. χ. διαβαινόντων δχημάτων κτλ.) 
δύναται νά λάβη χώραν. Άφοΰ τό ύδωρ γείνη παντελώς ήρεμον, έπιστρων- 
νύεται ή  επιφάνεια αύτοΰ μέ σπόρον λυκοποδίου διά τίνος λεπτοΰ πανίου, 
οδτως ώστε ν ’ άποτελεσδή λεπτόν τ ι στρώμα, μή έγγίζον όμως τάς πέριξ 
παρειάς (είτε χείλη) τοΰ αγγείου. ’Αφοι τό λεπτόν τοΰτο στρώμα τοΰ λυ
κοποδίου καλύψη τήν έπιφάνεναν τοΰ δδατος, χωρίς ποσώς νά ταραχδή 
τό υδωρ, ρίπτων,εν ελαφρό!? διά τίνος διπλωμένου είς δύο μέρη χάρτου 
λεπτόν καί στενόν στρώμα κόνεως άνδράκων. ούτως ώστε ν’ άποτελεσδή 
εύδεϊα μέλαινα γραμμή διασχίζουσα τό πρώτον στρώμα τοΰ λυκοποδίου 
είς δύο ίσα μέρη. Άκολούδως, διά νά ίδωμεν άν ή μέλαινα αδτη γραμμή 
δά  μεταβάλη δέσιν, σημειοΰμεν τήν διεύδυνσιν αύτης έπί τοΰ χείλους τοΰ 
άγγείου. Πράγματι μετά παρέλευσιν ¿λίγων ώρών παρατηρουμεν ότι η ευ- 
δεία μέλαινα γραμμή κινείται έκ τών δεξιών πρός τά άριστερά, ώς δείκτης 
ώρολογίου, καί μάλιστα πάντοτε κατ’ Ικείνην τήν διεύδυνσιν, ήτιρ εϊνε αντί- 
δετός πρός τήν περιστροφήν τής γης. 'Η  κίνησις αδτη τής γραμμής εϊνε 
τοσούτω ταχυτέρα, όσω πλησιέστερον πρός τόν πόλον εύρίσκεται τό άγγέίον. 
Τό ύάλινον άγγείον λοιπόν στρέφεται μετά τής γής, τό δδωρ όμως στρέ
φεται μέν καί αύτό μετά τοΰ άγγείου άλλ’ ύφίσταται καί δευτέραν περι
στροφικήν κίνησιν, άποδεικνύουσαν θιά τοΰ άνω περιγραφέντος φαινομένου 
τ ίν  περιστροφήν τής γής περί τόν άξονά της.

Ή  μετεωρολογική εταιρία έν Δονδίνω διέταξε τήν φωτογράφησιν τοΰ 
κεραυνοΰ είς εξήκοντα διαφόρους φωτογραφίας, παριστο'σας τόν κεραυνόν 
ύπό διαφορωτάτας μορφάς. Μεταξύ τών φωτογραφιών υπάρχει μ ία , επί 
της όποιας εκτός τών φωτεινών γραμμών τοΰ κεραυνοΰ φαίνεται καί μία 
έντελώς σκοτεινή γραμμή, ήτιρ μέχρι τοΰτε δέν έξηγήδη είσέτι. Έ π ί  τών 
φωτογραφιών τούτων δέν φαίνονται καδόλου αί τεδλασμέναι γραμμαί#£§$. 
ών οί ζωγράφοι συνήδωρ παριστώσιν έπί τών εικόνων των τήν διεύδυνσίΰ· 
τοΰ κεραυνοΰ.

Ό  Κ ά ρολος  G ounot έτελείωσεν ·?δη τό νέον του μελόδραμα „C har
lo tte  Corday“  καί δά παραδώση αύτήν είς τό „O péra Comique“  τό!ν 
Παρισίων.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

Άδηναΐκαί Νύκτες — Σπυρίδωνος Οαγανέλη — Μελέται έκ τής 
άκμής καί τής δόξης τών αρχαίων Άδηνών. Ή  περσομάχος έποχή. Οί 
χρόνοι τής φιλοσοφίας, τής ποιήσεως, της καλλιτεχνίας κάτοπτρον έν ω δά 
έμφανισδώτι δρώντες πάντες οί μεγάλοι άνδρες τής άδηναΐκής δημοκρα
τίας. — Ε ϊς  τόμος είς 16°*'. Έ κδίδεται τήν πρώτην εβδομάδα τοΰ ’Οκτω
βρίου έν Άδήναις.

—  Ε ξο μο λο γή σ εις  εν ό ς  τέ χ ν ο ν  το ν  α ίώ νο ς"  υπό ’Α λφ ρέδον  
Γ .  Μ νααέ. Τοΰ έργου τούτου έξεδόδη ήδη είς τήν 'Ελληνικήν μετάφρα- 
σις, φιλοπόνηδέίσα πάνυ έτητυχώς ύπό τοΰ κ. Κ. Ι. Πρασσα: ,,Ό  Μυσσε,

λέγει δ μεταφραστής έν τώ  προλύγω αύτοΰ, εϊνε τώ όντι δ παντός άλλου 
βαδύτερον αίσδανδείς τήν νόσον τοΰ αίώνος τούτου της κριτικής καί τής 
άρνήσεως, τοΰ έχοντος ώς σύμβολον τήν άναζήτησιν τοΰ άγνώστου καί τήν 
έκ της άγνοιας πηγάζουσαν άδυμίαν· τήν νόσον ταύτην ήν μετά πάδους 
άπεικόνισαν έν τάϊς στροφάίς αύτών δ Γκαίτε καί 6 Βύρων, άναλυ’ει λε- 
πτώς τό παρόν βιβλίον.“

—  Βιβλιοδήκη τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ έκδιδόμένη κατά μήνα ύπό Βε· 
νοφώντος Δ. Ζύγουρα. Τόμος έννατος. — Κριτική 'Ιστορία τοΰ Έλληνι- 
κοΰ έμπορίου. .

■m*-



U P O  Α Γ Γ Ε Λ Ο Ι  ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ.

Παρουσιάζονται σημέία προαγγέλλοντα τόν σεισμόν; Πολλάκις έγέ- 
νετο ή έρώτησις αδτη καί ή  Απόκρισις -^το Αρνητική. Ε ις  τινα μέρη -rci- 
στεύουσι κοινώς ότι δ σεισμός προαγγέλλεται ύπό ιδιαιτέρων πινών κατα
στάσεων της Ατμόσφαιρας: οδτω παραδείγματος χάριν έν τη νοτίω ’Αμερική 
λέγεται ότι πολλάκις προηγεΤται τού σεισμοί μακρά διαρκής ξηρασία και 
ίδιάζων τις χρωματισμός τού Αέρος. Ό  Hum boldt Αναφέρει οτι ή  στήλη 
τού καπνοί?, η έκπεμπομένη εκ το ύ π α ρ α  τώ P asto  ηφαιστείου έγένετο 
Αφαντος κατά τόν αδτόν χρόνον. καδ’ |ν  α ΐ ' πόλεις E iobam ba καί T á- 
cunga ύπό σεισμοί) κατεστρέφοντο. -Ωσαύτως λέγεται 2τι καί τά φρέατα 
καί αι ·πηγ«ί'.τών ΰδιίτων παρουσιαζουσιν έπαισδητάς μεταβολάς, προαγγελ- 

•λούσας rTÓy .σεισμόν, ’ Εν τή νοτίι.»’Ιταλία, παρετηρήδη, ώς λέγεται, ότι 
όλίγιυ.πρό τού σεισμοί? ή επιφάνεια του ίδατος τών φρεάτων κατήρχετο 
επί τοσοΰτον, ώστε τά  σχοινιά δεν έφίκινον μέχρι τοίί ύδατος. Συχνακις 
τό υδωρ τών φρεάτων γίνεται πρό του σεισμοί? 'θολόν καί βορβορώδες, ώς 
ιδία παρετηρήδη κατά τον σεισμόν της Κατανίας. Πασαι όμως α3ται καί 
αι παρόμοιαι παρατηρήσεις δεν είναι αρκούντως Ασφαλείς, όπως έξ αυτών 
έξαγάγωμεν βέβαια συμπεράσματα πε^ί τής πιδανότητος επικειμένου σεισμοί?.

• Ε ατά  τά τελευταία ταύτα ετη εγενετο έ ν ’Ιταλία ή παρατήρησις άλλου 
τίνος σπουδαιότερου φαινομένου, προαγγέλλοντος τόν σεισμόν μετά μείζονός 
πως Ασφαλείας καί βεβαιότητος. · Παρετηρήδη δηλαδή δ η  όλίγον χρόνον 
πρό της δονήσίως τής .γης παρουσιάζονται αίφνήδιοι διαταράξεις έπί των 
τηλεγραφικών γραμμών, καδ’ ας αί γαλβανομετρικαί βελόναι ταλαντεύονται 
Απόκλίνουσαι ;τής δέσεως των καί μόλις μετά μακοόν χρόνον επανέρχονται 
είς. τήν προτέραν αύτών ήρεμίαν. “Ηδη από του έτους 1873 έγένετο ύπύ 
τοίί σοφοί? Ιταλοί? Σερπιέρη ή πρότασις, εις τοιαότας περιστάσεις, καδ’ ας 
παρατηρούνται Ασυνήδεις καί δλως έκτακτοι κινήσεις τής βελόνης εν τινι 
τηλεγραφικό? σταδμψ, νά τηλεγραφήται άπό τοίί σταδμού τούτου είς όλους 
τούς άλλους ή λέξεις „σεισμός“ . Ή  εικασία αδτη τής μεταξύ τω ν  Απο
κλίσεων της βελόνης καί τού επικειμένου σεισμοί ύπαρχούσης σχέσεως καί 
Αλληλουχίας πράγματι εβεβαιώδη κατόπιν είς πολλάς περιπτώσεις καί Απε- 
δείχδη ως όρδή. Οδτω παραδείγματος χάριν δ τηλεγραφητής του Urbioo 
παρετήρησε τη 9. Αύγουστου 1879 ώρα 3 ’/., μετά μεσημβρίαν, δτι ή γαλ- 
βανομετρική βελόνη άπέκλινε' κατά 5 υ Από τής συνήδους εν ήρέμω κατα- 
στάσει δέσεώς της. Μετά ήμίσειαν ώραν περίπου αί χώραι Oágli καί 
Gubbio ήρχισαν νά δονώνται υπό ίσχυροί? σεισμοί?. Κατά τούς τελευταίους 
εν ’Ιταλία συμβάντας σεισμούς ό καβηγητής L uvini έν Τουρίνφ εκαμε 
διαφόρους έρεόναςόπως βεβαιωδή άν καί πάλιν προηγήδησαν τών σεισμών 
τοιαίΐται Αποκλίσεις καί ταλαντεισεις τής βελόνης καί πράγματι Ιβεβαιώδη 
δτι παρετηρ^δησαν τοιαυται είς δύο τηλεγραφικούς σταδμούς· Ισως συνέ- 
βησαν καί εις άλλους σταδμούς, Αλλ’ ε/ιειναν απαρατήρητοι. Έ ντεύδεν δ 
κάδηγητής Luvini ελαβεν Αφορμήν νά επανέλδη εις τήν πρότερον υπό το~ 
Serpieri γενομένην πρότασιν καί παρώτρυνε τούς ύπαλλήλους τών τηλε-

νραφείων εν ’Ιταλία νά προσέχωσιν είς τήν γαλβανομετρικήν βελόνην καί 
εν περιπτώσει καδ’’ ήν αι κινήσεις αύτής είναι Ασυνήδεις νά_ ειδοποιώσι 
περί τούτου τούς απωτέρω κειμένους τηλεγραφικούς σταδμούς. Συνιστ^ 
δέ νά κατασκευασδώσιν ιδιαίτεροι πρδς τούτο μηχανικαί συσκευαί, δυνά- 
μεναι νά δηλώσι τάς Ασυνήδεις κινήσεις τής βελόνης καί έν ή  ετι περί- 
πτώσει ό έν υπηρεσία υπάλληλος, είς άλλην εργασίαν Ασχολούμενος, δέν 

,δύναται νά παρατηρή τήν βελόνην. _
: Βεβαίως τά προγνωστικά ταύτα σημεία τοΰ έπικειμένου σεισμοί? δέν
'δύνανται φυσικώ τώ λόγοι νά παρουσιασδώσιν ει μή βραχύτάτον χρονον 
!πρό της δονήσεως τοΰ έδάφους, καί έπομένως ή προειδοποίησις τοίί κιν- · 
¡δύνου δεν δύναται νά προλάβη πάσαν καταστροφήν· έκτος δε τούτου _δύ- 
;νανται νά παρουσιασδώσιν α ί διαταράξεις της βελόνης εξ άλλου τινός αιτίου, 
χωρίς νά έπέλδη καί δ προσδοκώμενος σεισμός. Ούχ ήττον δμως διά τής 
εκτελέσεως τών υπό τοΰ καδηγητού L uvini γενομένων προτάσεων εγένετο 
τδ πρώτον βήμα πρός σπουδσιοτέρας· ίσως έν τω μέλλονηι Ανακαλύψεις. 
"Ομοια έλαττώματα καί Ατελείας παρουσιάζουσι καί αλλαι διάφορον ^σκο- 
πόν έχουσαι συσκευαί, ώς παραδείγματος χάριν ή  προειδοποιούσα τήν ελευ- 
σιν επικείμενης τρικυμίας· εξ όλων όμως τούτων πολύ σπουδαιοτέρα έν 
γένει εινε ή  προαγγέλλουσα τόν σεισμόν καί απαιτέϊ σχετικώς έλαχιστας 
δαπάνας.. Καί αν μεταξύ πολλών προειδοποιήσεων μία  μόνη τύχη νά 
δοδη έγκαίρως, έ  δι’ αύτής σωτηρία τοσοότων . Ανδρώπων δά είναι Αρ- 
κούντως^ μεγάλη ωφέλεια.

Είς τά ανωτέρω περί προγνωστικών τών σεισμών προσδέτομεν διά 
βραχέων καί τήν κατά τό παρελδόν έτος ύπό τού O pperm ann χενομένην 
ύηοΆ εβιν  π ε ρ ί τ~/ς α ίι ία ς  ιώ ν  σ ε ισμώ ν:  Τό ύδωρ, όπερ εισδύει βα- 
δεως είς τά έγκατα τής γης, δερμαίνεται έκεΤ ίσχυρώς, καί Αναλύο.ν τούς 
αβεστολίδους καί τά όμοια τούτοις πετρώματα σχηματίζει κοιλότητας, αι- 
τινες πολλ'άκις συνα'πτονται μετ’ Αλλήλων καί δύνανται νά_ δεωρηδώσιν ώς 
κεκλεισμένα δοχεία. ’Αν δέ τοιαΰτα δοχέία, έντός τών όποιων ό ατμός' 
έχει άνισον δερμότητα, χωρίζωνται Απ’ Αλλήλων δια λεπτών πετρωδών 
διαφραγμάτων, τά διαφρΑγματα ταύτα βαδμηδδν διαλύονται διαρρ^γνυ- 
μένων 8’ έπί τέλους τούτων, συμβαίνει εκρηξις τού Ατμού. "Οταν εν τω 
εσωτερικό» τής γής εύρίσκωνται πολλά τοιαυτα κοιλώματα πλησίον αλλή
λων, τότε ή πρώτη εκρηξις δύναται καί άλλας εκρήξεις νά συνεπιφέρη, καί 
μάλιστα έπί τοσουτον χρόνον μέχρις ου πάντα τά λίαν λεπτά καί άσδενή 
διαφράγματα διαρραγώσιν. Τότε Αποτελείται νέον εύρυχωρότερον κοίλωμα, 
έν ω έπί μακρόν χρόνον ό Ατμός προσλαμβάνει καί διατηρεί μεσην τινΑ 
διρμοκρασίαν καί άνάλογον πίεσιν, καί προς τά εξω επικρατεί παντελής 
ηρεμία. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά τόν Ανωτέρω τρόπον δύνανται 
να συμβώσι σεισμοί καί εις τινας περιπτώσεις πράγματι συμβαίνουσιν· οτι 
όμως πάντες οί σεισμοί ή καί οί πλεΐστοι έξ αύτών γίνονται κατά τόν άνω 
περιγραφέντα τρόπον, είναι λίαν αμφίβολον.

κ. Γ . Σ. είς Βελιγράδιον. Έλτφδησαν καί 
σας εύχαριστουμεν, τά περικαλύμματα Απεστάλη- 
σαν ταχυδρομικώς, — κ. Μ. Φ. εις Κάΐρον. Έ ν ε - 
γράψαμεν καί άπεστάλησαν.· Πρός τό οποδειχδέν 
ύμίν αύτόδι πρόσωπον Απετάδημεν ήδη. — κ. Γ. 
Α. Α. είς Άρμαβήριον. Τ ά  αίτηδέντα Απεστάλη- 
σαν ύμίν. Αμέσως, τήν 8έ άλλην παραγγελίαν σας 
δέν ήδυνήδηι».εν νά έκτελέσωμεν, έπειδή τά έν 
λόγώ' βιβλία έπωλήδησαν πρό έτών εις τό εν ’Αδή- 
ναις’ βιβλιοπωλεΐον τού κ. Κ. Βίλμπεργ. — κ. Δ. Γ. 
είς Γούλτσαν. Ο ί τόμοι μέ τό νεώτατον δέσιμον 
άπεστάλησαν ύμίν πρό δύο έβδομάδων. — κ. Γ. Κ. 
είς ’Οδησσόν. ’Ενεγράψαμεν καί Απεστάλησαν. 
Ιΐρ'ός τόν αύτόδι ,κ. Λ. Απετάδημεν. — κ. Γ . Ξ. 
είς Βατούμ. Έ πράξαμεν κατα τάς όδηγίας υμών, 
σόίς εύχαριστουμεν δέ διά τήν φιλικήν ύμών μέ

ριμναν. —  κ. Γ . Μ. είς Λευκωσίαν. Τό ρετά φω
τογραφιών λεύκωμα Απεστάλη μέσον Λούδ ό δέ 
χάρτης Αποσταλήσεται μετά τινας ημέρας. — κ. Π. 
I. Φ. εις Άδήνας. ’Ελπίζομεν ' νά έλάβετε τήν 
έπιστολήν μας καί νά μ 5 ί γράψητε έγκαίρως. — 
κ. Μ. Α. εις 'Αντβέρπην καί κ. Α. Κ . Α. είς Βορ- 
δοσάνη. Συνεμορφώδημεν. — κ. Δ. Γ. Δ. είς Τάλ- 
λαν καί κ. Κ. Π . εις Σουλινα. Έλήφδησαν καί σάς 
εύχαριστούμεν. —  κ. Γ. Α. είς Τάντα. Ή  τελευ
ταία· σας έλήφδη, ώς καί ή συνδρομή τού κ. Α. 
—  M r .  Ιθ  prof. G uibé à  Sées. Nous t o u s  re
m ercions.de  votre rem ise , le jre s te -d a  prem ier 
sem estre nous e st aussi parvenu. —  κ. Λ. Z. 
Δ. ε ίς ’Αλεξάνδρειαν. 'H  έπιρτολή.αας έλήφδη καί 
Αναμένομεν ευάρεστα. — κ. Δ. Ζ . είς,.Κιλεσσά. 
Έλάβομεν ύπό σημείωσιν καί σας εύχαριστούμεν

πρός τόν ύποδειχδέντα ύμίν νέον συνδρομητήν εις 
τήν Κλειώ μας απεστάλησαν τά τεύχη. — κ. Τ . 
Κ. καί Συντρ. είς Κέρκυραν. Έλήφδησαν καί σας 
εύχαριστούμεν. —  κ. * είς- * Το ποίημά σας ,,η 
έπαίτις“  μας έφάνη έν συνόλω Αρκετά καλόν καί 
δά  τό  έδημοσιεύομεν εόχαρίστως, άν δέν ειχε και 
τινα έλαττώματα, τά όποια είναι μέν μικρά εν 
σχέσει πρός τάς λοιπάς άρετάς τού ποιήματός σας, 
Αλλά κάμνουν συνήδως κακήν έντύπωσιν. Πρό 
πάντων σάς.έφιστώμεν τήν προσοχήν είς τούτο, 
ότι πολλαί λέξεις καί φράσεις φαίνονται προφανέ
στατα γεγραμμέναι μόνον καί μόνον χάριν τού 
στίχου καί τής όμοιοκαταληξίας καί καδιστώσι τό 
ποίημα εις πολλά μέρη Ανούσιον καί βεβιασμένον. 
Κατα τά άλλα όμως δυνάμεδα είλικρινώς νά σας 
συγχαρώμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γεώργιος Καραμήτσας (μετά είκόνός). — "Η  πίστις είς τήν μαγείαν» περεννόησις φυσικών φαινομένων. —  Αί γυναίκες' 
έν τοίς δράμασι τού Σαιξπήρου καί εν τώ  ποίηματε τού.Δαντε.ύπό. G. Chiarm i (συνέχεια κ α ί τέλοςί. — Ιστορία ενός άσματος ύπό Στυλιανού Οικονό
μου (διήγημα — συνέχεια). — Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (Νέα διαίρεσις τοΰ.χρόνου. — Ή  βανανέα. — Ή  μητρυιά (σινι
κός μυδοςί. — Έπαύξησις της ρωσσικής επικράτειας. — ’Ιατροί έν Αμερική. — Νέον ώρολόγιον.) — ’Επιστήμη καί Καλλιτεχνία. (Πρόοδοι της Βο
τανικής. — Ή  ανάπτυξις τού έγκεφάλου. — θεραπεία· τής φδίσεως — Λίαν ενδιαφέρον πείραμα πρός έξήγησιν τής περιστροφής της γής. —  Φωτο- 
γράφησις τού κεραυνού. —  Τό νέον μελόδραμα τοΰ G o u n o t) —  Βιβλιοδήκη. — ΙΙροαγγελοι τών σεισμών. — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Γεώργιος Καραμήτσας, μετά βιογραφίας lev σελ. 2791. —  Ημέρα αναπαϋσεως. Είκών ύπο A. L»elobbe (lv σελ. 283). — 
-'Εσπέρα έπί τών στεγών τών οικιών έν Τύνιδι. Εΐκων ύπό F e rd in an d  M ax B red t (έν σελ.' 288). — Ή  δήρα τών τρόχων, Είκών ύπό Ch. F . D eiker 
(έν σελ. 290). ■ . j
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