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Ηι 15. ίανουαρίου 1891 εωρτάσθη ή έκατοστή 
έπέτειος τών γενεθλίω ν του ποιητοΰ Γριλλ- 
πάρτσερ ού μόνον έν  τή πατρίδι αύτού Αυστρία 

άλλα καί έν  άπάση τή Γερμανία, επίκαιρον δέ κρίνομεν 
νά γνωρίσωμεν καί τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις κατ’ 
φφιν τόν έξοχον τούτον δραματικόν ποιητήν, δστίς δι
καίως έπωνομάσθη «τό καύ
χημα καί έγκαλλώπισμα τής 
Αόστρίας». Ό  Γριλλπάρτσερ 
ώς δραματικός ποιητής κατέ
χει περιφανή θέσιν μεταξύ 
των έξοχωτέρων ποιητών τού 
αίώνος, καί ώς λυρικός δέ 
διακρίνεται διά πολλών καί 
θαυμάσιων ποιημάτων. — Ό  
εξωτερικός βίος τού Γριλλ- 
πάρτοερ ύπήρξεν άπλούς καί 
ήρεμος. Γεννηθείς τη 15. Ια
νουάριου 179* έκ πατρός δι
κηγόρου , έτυχεν έν  ' τφ πα- 
τρικώ οϊκω τελείας άγωγής 
καί προπαιδεύσεως. Είκοσαε- 
τής τήν ηλικίαν έπεράτωσε 
τάς νομικάς σπουδάς του, καί 
δύο έτη βραδύτερον είσήλθεν 
εις τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν, 
άφού προηγουμένως έχρημά- 
τιβε παιδαγωγός έν  τινι κο- 
μητική οίκογενεία. Μετά τι- 
νας άλλους προβιβασμούς, 
έγένετο τφ 1833 διευθυντής 
τών άρχείων, καί διετέ^εσεν 
έπί 23 έτη έν  τή θέσει τούτη,
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ήτις ήκιστα συνεβιβάξετο πρός τάς πνευματικός αύτοϋ 
τάσεις καί άνάγκας. Τφ 1856 άπεσύρθη άπό τής δη
μοσίας ύπηρεσίας, άποκομίσας τόν τίτλον αύλικού συμ
βούλου. — Ή  άπλότης καί ήρεμία τού βίου τού Γριλλ- 
πάρτσερ διεκόπη μόνον διά τινων ταξειδίων άτι να έπε- 
χείρησε, τψ μέν 1819 εις ’Ιταλίαν, τφ δέ 1826 καί 1847

εις Γερμανίαν .όπως γνωρισθή 
προσωπικώς μετά τού βόΛε, 
καί τφ 1843 είς τήν 'Ελλάδα 
καί είς τήν Τουρκίαν.

Τό πρώτον δράμα τού Γριλλ- 
πάρτσερ ήτο «Όΐε Αήηίτπιι», 
όπερ κατέστησε τό όνομά του 
γνωστόν είς όλην τήν Γερ
μανίαν, άλλ’ είς τά πολλφ 
τελειότερα έργα του άνήκου- 
σιν αί τραγωδίαι «Σαπφώ», 
«τό χρυσούν δέρας» (είς τρία 
μέρη, «ό φιλόξενος», «οί Άρ- 
γοναύται» καί ή  «Μήδεια»), 
καί τά «Κύματα θαλάσσης καί 
κύματα έρωτος». Τό. έξοχώ- 
τατον ίσως έκ τών έργων τού 
Γριλλπάρτσερ είνε τό ιστορι
κόν δράμα «Τού Βασιλέως 
’Οττοκάρ ευτυχία καί τε
λευτή». Τό τελευταΐον τούτο, 
ώς καί τά δράματα «Πιστός 
ύπηρέτης», «Κύματα θαλάσ
σης καί κύματα έρωτος», «Τό 
όνειρον μία ξωή», «Λιβούσ- 
σα», «Ή  Ίουδαία τού Τολέ
δου», «Αδελφική έρις έν  τφ 
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οϊκψ τών Αψβούργων», καί τό ώραιότατον άπόβπαβμα 
«Έσθήρ», θά περιβάλλωσι τό όνομα τού Γριλλπάρτσερ 
6ι’ άθανάτου αίγλης έν τή ιστορία τής δραματικής ποι- 
ήσεως. —  Ό  Γριλλπάρτσερ άπέθανεν έν  ήλικίμ 8ι 
έτών, τή 2 ΐ. Ιανουάριου 1872 έν Βιέννη, καν έκηδεόθη 
μετά έκτώκτου ¡πομπής καί μεγαλοπρεπείας, ώς ούδείς

άλλος ποιητής τής Γερμανίας, έξαιρουμένου ίσως τού 
Κλόπστοκ. Μετά τόν θάνατον αύτού έξεδόθησαν άΛαντα 
τά έργα τον) εις ΙΟ τόμους υπό τού Laube έν  Σέουττ- 
γάρτη τή 1872. Ή  τελευταία έκδοσις αύτών (ίΒ?&— 
8ο) περιέχει καί πλεϊστα αποσπάσματα δραμάτων, ώς 
λ. χ. του «'Αννίβα καί Σκιπίωνος» κ. τ. λ.

Ε Ν  Τ Η  Χ Α Ρ Α  Τ Ο Ν  Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ν  Φ Α Κ Ι Ρ Ο Ν .
Ινδός πνευματιστής.

Ό  έο χά τω ζ άπΟ'&ανών Γάλλος ««ριηνητής Λουδοβίκος Ζακολ·
λιότος κάτέλιπί-ν άΣ,ιολδγουν ιιν ά ζ  «εριγράφας τώ ν Ιν δ ιώ ν , έκ  ίώ ν  
άΛοίων διβφυρόντιυς «Ιλκυβε τήν γενικήν περιέργειαν τδ  τ α J e  ί 
δ ι ο ν  ε ίς  τ ή ν  χ ώ ρ α ν  τ ώ ν  γ ο ή τ ω ν  φ α κ ί ρ ω ν .  Έ κ  τού έργου 
τούτου τού διαπρεπούς ουγγραιρέως καί  περιηγητού μεταφράξομεν έν-  
ταδδα τάς έπομένας οε^Χδας, περί τού πνευματιομοΰ παρά τοΐς Ίνδοίς.

"Μ ΕΛΛΟΝ νά ευρω πολλά άξια μελέτης έν  τη 
πόλει Β ε ν ά ρ ε ς , διά τούτο άπεφάσισα, τό έν 
τρίτον τού είς διάθεσίν μου χρόνου νά διατρύπα) 

έν  τη μεγαλοπρεπεϊ ταύτη πόλει, ήτις, περισσότερον 
ίσως ή πάσα άλλη Ινδική πόλις, διετήρησεν όψιν τινά 
ΐιέχαλείου καί.άρχαιοπρεπείας, ήν αν μογγολικαί καί 
εύριυπαϊκαί έπιδρομαί ούδαμώς ϊσχυσαν ν ά  έξάλείψωάιν 
άπ’ αύτής. Ή  διαμονή μου αΰτη ήτο μακροτέρα ή ώστε 
νά κατοικώ έν  τώ ξενοδοχείψ, διά τούτο άπεφάσισα νά 
ένοικιάσω μίαν οικίαν καί νά έγκατασταθώ έν  αύτή. 
Έ ν  όλη τη έσχάτη ’Ανατολή είς έκ τών πρώτων ορων 
τού βίου είναι νά  έχη τις ιδίαν κατοικίαν.

Ό  έν  Βενάρες διατριβών τότε πρίγκηψ, 6 Πεϊχβά, 
τόν όποιον είχα γνωρίση παρά τώ ‘Ραγιά του Χανδερ- 
ναγώρ, μαθών τήν άφιξίν μου, μοί προσέφερε προς 
κατοικίαν Ικανά δωμάτια έν  τψ μεγαλοπρεπεϊ έπταω- 
ρόφψ παλατίψ του, τώ ίδρυ|ΐένψ παρά τάς όχθας τού 
Γάγγου, δεξιά του περίφημου τ ξ α μ ίο υ  τού Ώ ρ έγγ  Ζέβ.

Συνηθέστατον φαινόμενον είνε ότι οί πρίγκηπες καί 
ον ήγεμόνες τής Ινδίας οί καλούμενοι rajahs, καίπερ 
κατοικοΰντες λίαν μεμακρυσμένας έκ τής Βενάρες χώ
ρας, οίκοδομούσιν έν  τή πόλει ταϋτη οικίας, άίτινες 
χρησιμεύουσιν αύτοΐς ώς άναχωρητήρια κατά τάς ίδαυ- 
τικάς έορτάς, καί εις τάς οποίας άποσύρονται κατά τήν 
εσπέραν τού βίου των, ότε, κεκμηκότες καί βεβαρημένοι 
έκ τού κόσμου τούτου, έπιθυμούσι νά  περατώσωσι τάς 
ήμέρας των κατά τόν νιρμον τού Μανού, έν  αυστηρά 
θρησκευτική άσκήσει.

Κατά τάς θρησκευτικός , τ ώ ν ’Ινδών δοξασίας, έκεί- 
νοι οι όποιοι τελευτώσι τόν βίον έν  τή άγιο. ταύτη πόλει 
μένουσιν άπηλλαγμένοι τών άλληλοδιαδόχων μεταμορ
φώσεων (τής μετεμψυχώσεως), ή δέ ψυχή των άμέσως 
καί άπ’ ευθείας άνίπταμένη πρός τάς μονάς τού Βράχμα 
άπορροφάται ύπό τής μεγάλης ψυχής.

Κ αθ’ έκάστην ήμέραν άφικνούνται έξ όλων τών 
σημείων τής ’Ινδίας πολυάριθμοι προσκυνηταί είς Βε- 
νάρες, έρχόμενον όπως τελέσωσιν, είτε δ ί νδικόν των 
λογαριασμόν, είτε διά λογαριασμόν τών.πλουσίων ύπό 
τών όποιων πληρώνονται, 'θρησκευτικός άσκήσεις παρά 
ταϊς όχθαις τού Ιερού ποταμού, τού οποίου τά ΰδατα 
ούδαμού άλλαχοΰ είναι τόσον ήγιασμένα όσον έν τή 
ώγία πόλει.

"ϊπάρχουσι καί προσκυνηταί, οϊτινες έρχονται είς 
Βενάρες κομίξοντες έντός μικρών σάκκωύ τά εκ τής 
πυράς συλλεχθέντα όστά ήγεμόνος ή άλλόύ τινός πλου
σίου, πληρώνοντος τά έξοδα τού ταξειδίου, μέ τήν έν- 
τολήν όπως τά βίψωσιν είς τόν ποταμόν.

Ή  μεγίστη καί τελευταία εύχή τού ίνδοΰ είνε νά 
άποθάνη παρά τάς όχθας τού Γάγγου ή τουλάχιστον 
νά μετακομισθώσιν έκεΤ τά λείψανά του. ;

Είς τήν τελευταίαν ταύτην δοξασίαν όφείλω τό ευ
τύχημα ότι είδαν κατά τήν έν  Βενάρες διαμονήν μου 
τόν παραδοξύτατον ίσως φακίρην έξ όσων έγ.νώρισά 
ποτέ έν  Ίνδίαις. Ούτος ήρχετο έκ ταύ Τριβαντεράμ, 
παρά τψ άκρωτηρίψ Κομορίν, τού μεσημβρινού άκρου 
τού Ίνδοστάν, κομίξων τά λείψανα ενός πλουσίου Μα- 
λαβάρ έκ τής φ υλής ιώ ν εμπόρων. Ό  πρίγκηψ, όστις 
είχε τήν συνήθειαν νά ξενίξη έν  τοΐς παραρτήμασι του. 
παλατιού του τούς έκ τών μεσημβρινών χωρών προσ-, 
ερχομένους προσκυνητάς, παρέσχε καί είς τόν φακίρην 
τούτον κατοικίαν τινά παρά τάς όχθας αύτάς τού πο
ταμού, ένθα ώφειλε νά έκτελή τούς θρησκευτικούς, κα
θαρμούς καθ’ έκάστην πρωίαν καί καθ’ έκάστην έσπέραν, 
έπί είκοσι καί μίαν ήμέρας, πρός τιμήν τού τεθνεώτος. 
Ε ίχε φθάσει πρό δέκα πέντε περίπου ημερών, ότε έγώ. 
έμαθον τήν άφιξίν του είς Βενάρες. Ώνομάξετο δε 
Κοβινδασσαμύ-

Αφού έβεβαιώθην περί τής προθυμίας του, τόν 
προσεκάλεσα εις τήν κατοικίαν μου, ήμέραν τινά περί 
τήν μεσημβρίαν, καθ' ήν ώραν οί κάτοίΚοι τού παλα
τιού άνεπαύοντο μετά τό γ-εύμα, όπως άποφύγ·ωσι τόν 
ύπερβολικόν καύσωνα.

Τό δωμάτιον, ένθα τόν ύπεδέχθην, συνεκοινώνει 
μέ μίαν έξωτερικήν τ ε ρ ρ ά τ σ α ν , τετρυψμένην πρός 
τόν Γάγγην, καί προφυλαττομένην άπό τής θέρμης τού 
ήλίου διά. πλεκτού σκιαδείου, τεταμένου άνωθεν έν 
σχήματι ουρανίσκου. Έ ν  τώ μέσψ τής τερράΐσας υπήρχε 
πίδαξ, τού όποιου τό ύδωρ. κατέπιπτε πάλιν έν  εϊδει 
λεπτής βροχής έντός μαρμαρίνης λεκάνης, Καί διέχεεν 
είς τά πέριξ δροσερότητα άληθώς άναψυΚτιΚήν.

Ήρώτησα τόν φακίρην &ν έπεθύμει ν ά  λάβη θέοιν 
όπου δήποτε, ή &ν έπροτίμα ν ά . τοποθετηθή έίς ώρισμέ- 
νον μέρος κατ’ αρέσκειάν του.

«Όπου θέλεις έσύ», μοί άπεκρίθη.
Τόν παρεκάλεσα νά έξέλθη μαξή μου είς τήν τερ

ράτσαν, ήτις ξωηρότερον φωτιξομένη ύπό τού ήλίού καί 
μή κατειλημμένη ύπό επίπλων έπέτρεπεν εις έμέ εύκο- 
λωτέραν έξέλεγξιν  τών θαυμάτων του.

«’Ημπορώ» τόν ήρώτησα, δτε¿κάθισε δ ιπ λ ο π ό δ ι έπί 
τού έδάφους τής τερράτσας, -«νά σου κάμω μίαν έρώτησί;»
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— «Λ έγε’.» '· \ 
- — «Ξεύρεις, άν καμμία δύναμις άναπτύσσεται έν- ,

Υός σου, όταν έκτελής αύτά τά· θαύματα; ’ Ησθάνθης j 
ποτέ καμμίαν μεταβολήν νά ' γίνεται είς τόν έγκέφαλόν 
σου ή είς τούς μυώνάς σου;»

— «Δέν είνε φυσική, δύναμις αύτή πού ένεργεϊ. 
Έ γώ  δέν είμαι άλλο παρά τρ όργανόν της.»

— «Μήπως ηκουσες ποτέ τί ε ίνε μαγνητισμός;»
— «Όχι.»
— «Δέν παράγ-εις λοιπόν φαινόμενα τής βουλή- 

δεως;»
— «Έ γώ  άνακαλώ άπό τόν άδην τάς ψυχάς τώ ν : 

.τρογόνων, kuî αύταί φανερώνουν τήν δύναμίν τ<υν.»
Δ έν εύρισκόμην ενώπιον άπλοϋ Υ 'όητος, άλλ’ ένώ- 

πιον πνευματεμφόρου άνδρός, ενώπιον π ν ε υ μ α τ ισ τ ο ύ  
’Ινδού, "άν πρέπη νά  τόν όνομάσω μέ τό άληθές του 
όνομα.-. .

Ήρώτησα πλείστους φακίρας περί τού αυτού ζητή
ματος, καί παρά πάντων έλαβον' τήν αύτήν περίπου 
άπόκρισιν. Δ έν έγγυώμάι περί' τής;καλής των πίστεως, 
άλλά πάντες ίσχυρίξοντο ότι είναι άπλά έργαλεϊα ύπερ
φυσικής ■ δυνάμεως·,·'άπλοι μεσίται μεταξύ τού κόσμου 
Τούτου καί τώ ν  α ο ρ ά τ ω ν  π ν ε υ μ ά τ ω ν .

’ Ά ψ  ου  έβεβαιιύθην άπαξ ετι περί τής πίστεως καί 
των παρομαρτουσών αύτή μεταφυσικών άπατων τού φα- 
κίρου, δέν έπέμεινα πλέον είς τάς ερωτήσεις μου άλλ’ 
άφήκα τόν Κοβινδασσαμύ νά άρχίση τήν σειράν τών 
φ α ιν ο μ έ ν ω ν  του εντέ*" τών ταχυδακτυλουργημάτων 
του, όπως θέλετε νά  έκλάβετε τά θαύματά του.

Ό  φακίρης ήτο ήδη τοποθετημένος, έχων τάς χείρας 
τεταμένας! πρός τήν διεύθυνσιν ύπερμεγέθους-τινος.ώρι- 
χαλκίνου. άγγείου, πεπληρωμένου ΰδάτος. 
ή. . Δ έν παρήλθον* άκόμή πέντε λεπτά τής ώρας, ότε 
-τόχ-’̂ γ ε ίο ν  ήρχισεν ήδη. νά·ταλαντεύηται έπί τής βώ·. 
σεώς .του,'-'καί νά πλησίάξη άνεπαισθήτώς καί άταράχώς 
πρός τόν μάγον. Καθ’ όσον δέ ή άπόστασις έσμικρύ- 
νετο,-ήκούοντο ό λ ο ν έν  εύκρινέΰτερον ήχοι μεταλλικοί, 
ους έξέπεμπε' τό άγ~γείον άπαράλλακτα ώς άν εί έκρού- 
ετο διά χαλύβδινου ραβδίου. Μετά μίαν δέ στιγμήν οί 
ήχοι ούτοι εγειναν τόσον συχνοί καί, ταχείς, ωστεήκρύ-. 
οντο ιύς χάλαξα καταπίπτουσα έπί στέγης έκ ψευδαρ
γύρου (πάφυλα).

Παρεκάλεσα τόν φακίρην νά  διευθύνη τάς κινήσεις 
τού άγ·γείου κατά τήν Ιδικήν μου θέλησιν. Ό  γόης 
άμέσως συνεμορφώθη πρός τήν έπιθυμίαν μου, καί τό 
άγγείον έπροχώρει και ώπισθοχώρει καί έμενεν ακίνη
τον, συμφώνως πρός τήν έκάστοτε ΰπ’ έμοΰ διδομένην 
διαταγήν. Οί ήχοι, κατά διαταγήν μυυ, ότέ μέν μετε- 
τρέποντο είς συνεχείς καί μή διακοπτομένας βροντάς, 
ότέ δέ, τουναντίον, διεδέχοντο άλλήλους μετά τής βρα- 
δύτητος καί κανονικότητος ώρυλογίου σημαίνοντος τάς 
ώρας.

Έξέφρασα τήν έπιθυμίαν, όπως οί ήχοι διαδέχωνται 
άλλήλους κατά διαστήματα δέκα δευτερολέπτων άκρι- 
βώς, καί ήρχισα νά παρατηρώ έπί τού χρονομέτρου μου 
τόν δείκτην τών δευτερολέπτων:

Δέκα· κτύποι ξηροί καί εύηχότατοι ήκούσθησαν κα- 
-νονικώς έντός εκατόν δευτερολέπτων.

Έ ν  τή αιθούση μου εύρίσκετο έπί τής τραπέξης έν 
έκ' τών μελικών έκείνων κιβωτίων,- τά όποια χορδιξό-

μενα  ώς ώρολόγια παίξουν ώρισμόνα μουσικά τεμάχια 
ώσεί αύτομάτως.' Ό  υπηρέτης μου έφερεν αύτό κατά 
διαταγήν μου έξω είς τήν τ ε ρ ρ ά τ σ α ν , καί παρεκάλεσα 
τόν φακίρην όπως οί έκ τού ώριχαλκίνου άγγ·είυυ έκ- 
πεμπόμενοι ήχοι διαδέχωνται άλλήλους κατά τοιοϋτον 
τρόπον ώστε νά συνοδεόωσι τό μουσικόν τεμάχιον,' όπερ 
έμελλε νά παίξη τό κιβώτιον. Έχόρδισα άμέσως τό 
όργανον τούτο .καί έπίεσα τό έλατήριον τού μηχανισ
μού χωρίς νά ήξεύρω ποία μελωδία έμελλε νά παιχθή. 
Εύθύς ήρχισαν ώς άληθής στρόβιλος οί ξωηροί καί τα
χείς ήχοι τού β ά λ σ ερ  τού R obin  des B ois.

Έ νέτεινα  τά ώτα πρός τό μέρος τού άγγείου. Κτυ,- 
πήματα ταχέα ξηρά καί εύηχα σύνώδευον έν βυθμψτήν 
μελψδίαν μετά θαυμαστής κανονικότητος, ώς άν εί τό- 
άγγείον έκρούετο ύπό τής βάβδου τού διευθύνοντος τήν 
ορχήστραν αρχιμουσικού. . Μόλις ή μελψδία έτελείωσε, 
έπίεβα άμέσως τό έλατήριον έκ νέου καί τύ κιβώτιον 
ήρχισε νά παίξη τό έμ β α τ ή ρ ιό ν  τού Π ροφ ήτου. Σϋ\·- 
χρόνως δέ, άνευ τής έλάχίστης διακοπής, τά κτυπήματα 
του άγγείου ήρχίσάν νά τονίξωσι μετά τής αύτής κανο
νικότητος τόν ρυθμόν τού νέου τεμαχίου.

Κ α ί πάντα ταύτα έγινοντο .άνευ συσκευών, άνευ 
έπισημότητος, άνευ μυστηρίων, έπί μιάς τερ ρ ά τσ α ς  
ολίγων τετραγ*ωνικών μέτρων, ύπό τήν άμεσον έκ μέ
ρους μου έπίβλεψιν καί έξέλεγξιν παντός ένδεχομένου 
ταχυδακτυλουργηκού μηχανήματος. Τό άγγείον, όπερ 
οϋτω έτίθετο είς κίνησιν, είχε τόσον μέγεθος καί βά
ρος ώστε μόλις, ήδόνατο, κενό ν, νά  μετακινηθή ύπό 
δύο άνθρώπων. Ευρέως άνοιγ'όμενον ώς κάλυξ, καί 
τοποθετημένον ούτως ώστε νά ύποδέχητάι τήν βροχήν 
τόύ πίδακος, έχρησίμευεν εις τούς πρωινούς καθαρμούς, 
ο ϊτ ινες 'έν '’ Ινδία είναι άληθινά λουτρά:

Ποία ήτό ή, δύναμις ήτις έκίνει καί διηύθυνε τόν 
όγκον τούτην;

Έ πανΙλαβον έκ νέου τά διάφορα ,ταϋτα πειράματα 
καί άναπαρήχθησαν κατά τήν- αυτήν τάξιν καί. μετά τής 
αύτής κανονικότητος. ...       _  .

Ό  φακίρης, όστις ούτε τήν θέσιν του είχε καταλί- 
πη καθ’ δλον τό διάστημα ούτε τήν στάσιν του μετα- 
βάλη, έσηκώθη τότε καί έστήριξε τά άκρα τών δακτύ
λων του έπί τών χειλέων τού άγγείου. Μετ’ όλίγ·ας 
στιγμάς τό άγ"γείον ήρχισε νά ταλαντεύηται έν  ρυθμώ, 
έκ δεξιώ ν πρός τά άριστερά, αύξάνον βαθμιαίιυς τήν 
ταχύτητα, χωρίς ή βάσις του, ήτις μετετοπίξετο άλληλο- 
διαδόχως, νά παράγη οΰδέ τόν έλάχιστον κρότον έπί 
τού πλακοσιρώτου έδάφους.

Α λλ’ εκείνο τό όποιον μέ έξέπληξεν ύπέρ πάν άλλο 
είνε ότι τό ύδωρ έφαίνετο παντελώς άκίνητον έν  τψ 
άγγείω, ώς άν εί ύπό ισχυρότατης πιέσεως έμποδίξετο 
νά άναλαμβάνη τό κέντρον τής βαρύτιμος, τό όποιον 
έχανε καθ’ έκάστην κίνησιν τού δοχείου.

Τρεϊς φοράς, καθ’ όλον τό διάστημα τών κανονι
κών του ταλαντεύσεων, τό άγγείον ύψώθη όλόκληρον 
είς ύψος έπτά ή όκτώ δακτύλων ύπέρ τό έδαφος, καί 
οσάκις πάλιν κατέπιπτεν έπί τής πλακός τού δαπέδου, 
ούδένα κτύπον ή θόρυβον παρήΥ'ε.

Εύρισκόμην ήδη άπό πολλών ωρών καταγοητευ- 
μένος, θαυμάξων τήν άκατανόητον δύναμιν τού φακίρου, 
παρατηρών μετ’ άκρας προσοχής τό θαυματούργημά του, 
λαμβάνων σημειώσεις, παρακαλών αύτόν νά έπαναλαμ-
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βάνη. έκαστον φαινόμενον μέ διαφόρους παραλλαγάς 
κατ' άρέσκειάν μου, ôre ό ήλιος, δστις ήρχισε νά  κλίνη 
πρός τόν ορίζοντα, μάς ύπέμνησεν ότι ήτο καιρός, δι 
έμέ μέν ν’ άρχίσω τάς · έκδρόμάς μου διά μέσου τών 
άρχαίων μνημείων καί τών έρειπίων τής άρχαίας Κ ασύ, 
ήτις· ύπήρξεν ή έστία τής άκμής καί τής ισχύος τών Βραχ- 
μάνων, δτε μετά τόν άγώ νά των προς τούς ραγιάς 
άπώλεσαν τήν κοσμικήν έξουσίαν των. Διά δέ τόν φα· 
κίρην ήτο καιρός, νά  ύπάγη είς τόν ναόν τού Σίβα όπως 
προπαρασκευαστή διά τών νενομιβμένων προσευχών είς 
τούς καθαρμούς, ούς ιυφειλε νά έκτελή καθ’ έκάστην 
εσπέραν είς ,τάς όχθας τού άγίου ποταμού.

Οί ’ Ινδοί φακίραι είναι άναμφισβητήτως οί ΐκανώ- 
τατοι γόητες, μαγνηασταί καί ταχυδακτυλουργοί τού 
κόσμου. Οφείλω δέ νά  όμολογήσω ότι, καίπερ μηδα
μώς άποδέχόμενος ώς ορθήν τήν πεποίθησίν των περί 
τής έπεμβάσεως άοράτων πνευμάτων είς τά φαινόμενα 
τού . κόσμου τούτου, ούδεμίαν δυσκολίαν, έχω νά παρα
δεχθώ ένυπάρχουσαν είς αύτούς έκτάκτως μεγάλην 
μαγνητικήν δύναμιν, έξικνουμένην είς τοσοϋτον βαθμόν 
έντάσεως ώστε νά  δύναται νά έπιδρά καί έπί τών άφό- 
χων άντικειμένων.»

(Έ κ τού γαλλικού)
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E K  T O T  Κ Α Τ Ω  Κ Ο Σ Μ Ο  T.
(Τέλος.)

Θά ήτο όμως μεγάλη πλάνη, άν έφανταΚ,όμεθα τόν 
πληρούντα τό έσωτερικόν τής γης πύρινον ωκεανόν 
σαλευόμενον καί κυμαινόμενον' ώς αί θάλασσαι τής 
έπιφανείας τής γής· τούναντίον πρέπει νά παραδεχθώ- 
μεν αύτόν διατελούντα έν  δλως διαφόρψ καταστάσει, 
διότι αϊ ύλάι έκεί κάτω ευρίσκονται όχι μόνον είς έκτά
κτως ύψηλήν θερμοκρασίαν άλλά καί ύπό έκτάκτως 
μεγάλην πίεσιν, όλονέν αύξανομένην άναλόγως. πρός 
τό βάθος. Έ γένοντο  μάλιστα καί ύπολογισμοί τής 
πιέσεως ταύτης, ήτις ¿¿ασκείται είς τά ανεξερεύνητα 
βάθη τής γής, καί εύρέθησαν αριθμοί άκατανοήτως με
γάλοι. Λαμβάνοντες ώς μετρικήν μονάδα τήν πίεσιν, 
•ήν ή ατμόσφαιρα έξασκεϊ έπί τής έξωτερικής έπιφανείας 
τής γής, εύρίσκουσιν οί περί τά τοιαύτα έπιστήμονες δτι ή 
έν  τφ κέντρψ τής γής πίεσις ίσοδυναμεί πρός δύο έκατομ- 
μύρια, Κατ’ άλλους δέ μάλιστα ύπολογισμούς,' πρός πέντε 
έκατομμύρια τοιούτιυν Ατμοσφαιρικών πιέσεων. Διότι ; 
ύπελογίσθη μεθ’ Ικανής άκριβείας δη είς βάθος 64,,ΟΟΟ ί

μέτρα;ν (περισσότερον τών 8*/3 μιλίων), ήτοι ένός έκα- 
τοστοϋ τής άκτϊνος τής γής, έπικρατεί πίεσις 4ΡΟ στα
τήρων (έκατολλίτρων) έπί έκαστου τετραγωνικού έκα- 
τοστομέτρου, Α λλ’ ύπό τοιαύτην άκατανοήτως μεγά
λην πίεσιν είνε παντελώς άδύνατος πάσα βοή καί πάσα 
κίνησις τών πυριφλεγών καί τετηγμένων όγκων. Πι· 
θανώτερον είνε δτι αί ύλαι έκεϊναι διατελούσιν συμ- 
πεπιεσμένοι καί άκίνητοι ώς πυκνός χυλός, ή μεταβαί- 
νουσι διά τής ύπερφυούς θερμότητος είς κατάστασίν 
ύπερθέρμων άερίων, έν  ή διατελούσι καί ύπό τήν με- 
γίστην πίεσιν. Ά λλ ’ είτε ώς παχύν χυλόν συμπιεί,ό- 
μενον εϊτε, είς μεγαλήτερα βάθη, ώς έν  καταστάσει 
ύπερθέρμων άερίων φαντασθώμεν διατελούσας τάς μά- 
’¿ας τού έσωτερικού τής γής, έξ άπαντος όμως ύπό τήν 
φοβεράν έκείνην πίεσιν αποκλείεται πάσα άνακύκησις, 
κύμανσις, βοή, τής βευστής ύλης. Τό πολύ πολώ δυνά- 

: μεθα νά παραδεχθώμεν ώς δυνατόν, δτι τά βραδέως 
j καί βαθμιαίως έ ν  διάστημά« άναριθμήτων αιώνων, ψυ·
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3 10 ΚΛΕΙΩ.

χόμενα και βαρύτερα καθιστάμενα μέρη τφν.. ύλών_ 
εκείνων καταδύονται βραδέως βαθύτερον καί άντικα- 
θίσταγται διά νέων, κάτωθεν άνωθοομένων θερμότε
ρων ύλών, ούτως ώστε συντελεϊται ίσως τις βραδύτατη 
κατάδυσις' καί άνάδυσις τών πυριφλεγών όγκων.

’Ή δη, άφού έπειράθημεν νά σχηματίσωμεν ιδέαν 
τινά κατά προσέγγισιν σαφή περί της έν  τώ έσωτερικψ 
τού ήμετέρου πλανήτου έπικρατούσης καταβτάσεως, έπι- 
βάλλεται ήμΐν άφ’ έαυτοϋ τό σπουδαίον ζήτημα, ποίας 
ένεργείας έξασκοΰσιν έπί τής ύφ ήμών κατοικουμένης 
γήινης έπιφανείας τά μεγαλοπρεπή καί ¿¿αίσια ¿κείνα 
φαινόμενα τών έγκάτων τής γής.

ΑΙ δυνάμεις του κάτω κόσμου διήκουσι διηνεκώς 
μέχρι τής ζωής τών έν  τή έπιφανεία τής γής όντων, 
κάί ούδέποτε δυνάμεθα ν’ άπαλλαχθώμεν τής πανί
σχυρου αύτών έπι&ράοεως.

Βεβαίως, όταν άναλογισθώμεν ότι τό διάπυρον πε- 
ρ ιεχό μ ενο ν ‘τής γή ς . περικαλύπτεται ύπό λεπτού άπε- 
ψυγμένου φλοιού, έχοντας ίσως μόλις ¿ ¿ .ή  ολίγον τι 
περισσοτέρων χιλιομέτρων πάχος, δικαιούμεθα νά  κα- 
ταληφθώμεν ύπό τίνος άνησυχίας· άφού μάλιστα ό 
φλοιός τής γής· βασίζεται λίαν έλαστικώς έπί τής έσω- 
τερικής πυρίνης σφαίρας καί ενδίδει είς πάσαν αύτής 
ισχυρότερων πως όρμήν.

Τούτο συμβαίνει πρός τοίς αλλοις καί 'κατά τάς 
έκρήξεις τών ήφαιστείων, άτι να πρέπει νά  φαντασθώμεν 
ώς βιαίαν τινά βήξιν τού φλοιού τής γής, καί διεξόρ- 
μησιν μέρους τινός τών φλογερών ύλών δι’ υποχθονίων 
Ρωγμών καί σχισμάτων, κλειομένων ίσως έξωθεν διά 
λεπτότερων ίκαί άσθενεστέρων στρωμάτων. ’Ε ν  άλλαις 
λέξεστν, α ί ύποχθόνιοι φλογεραί μά'ίαι διαρρηγνύουσιν 
άσθενέστερόν τι. μέρος τού φλοιού τής γής καί έξορ- 
μώσιν είς τά έξω .. Μετά πόσης δέ Ισχύος συντελοϋνται 
αί έκρήξεις αύται, βλέπομεν κάτά τούς σεισμούς, οΐπνες 
ή όμού μετά τών ήφαιστείων εκρήξεων έπέρχονται ή 
τούλάχιστον. εύρίσκόνται είς οΐον δήποτε σύνδεσμον 
μετ’ άύτών, καί κατά τούς οποίους ό χονδρός φλοιός 
τής γής, ό έχων χιλιομέτρων δλων πάχος, κραδαίνετάι 
καί δονεΐται, όπως ή ύπό τού άνέμου ταρασσομένη έπι- 
φάνεια τών ύδάτων. 'Ωσαύτως δέ βλέπομεν τούτο εις 
τάς μεγάλος μεταβολάς ήφαιστειωδών χωρών, ένθα 
ολόκληρα όρη βυθίζονται αίφνης καί άλλα πάλιν όρη 
άνακόπτουσι, τή συνεργίς. βεβαίως τών ύποχθονίων 
έκείνων δυνάμεων.

Α λλά μεθ’ όλα ταύτα δέν ύπάρχει φόβος, μήπως 
ποτέ έπέλθη γενική .καταστροφή τού ήδη άπεψυγ-μένου 
εξωτερικού φλοιού :τής γής, καί έπομένως παντελής 
άφανισμός πόσης. ζωής κάί ύπάρξεως έπί τής έπιφανείας 
τοϋ ήμετέρου πλανήτου. Τούν,αντίον έκ πολλών τεκμη
ρίων βεβαιούμεθα ότι ή βαθμιαία άπόψυξις τής γηίνης 
σφαίρας συντελεϊται βραδύτατα μέν άλλά διηνεκώς καί 
άκαταπαύστως. Ά λ λ  έπειδή πάντα τά σώματα ψυχό
μενα συστέλλονται, τούτ’ . έστι σμικρύνονται τόν όγκον 
τοσούτψ .μάλλον, όσψ.περισσοτέραν θερμότητα άποβάλ- 
λουσι, δικαιούμεθα .νά παραδέχθώμεν όη  καί είς τήν 
γηίνην σφαίραν συνεπεία τής διηνεκώς. προοδευούσης 
άποψύξεως; καί βαθμιαίας στερεοποιήσεως τών έσωτε- 
ρικών διάπυρων καί βευστών ύλών έπέρχεται έν  τώ 
διαστήματι-τών.αίώνων-μικρά-τις συστολή-καί-έλάττωσις

 1-

τοΰ.. ό γκ ο μ . .Ήαί ..τούτο καχά .πάσαν πιθανότητα συμ
βαίνει πραγματικός. Εννοείτα ι βεβαίως, '/¿fUiôvov τό 
έσωτερικόν πυρίτηκτον μέρος τής γής δύνατ’αι νά .συ- 
σταλή, ούχί όμως καί ό ήδη σ.υμπεπηγμένος στερεός αύ- - 
τής φλοιός. Α λλ όμως διά τής έσω Γέρικης εκείνης 
συστολής πρέπει νά σχηματίζωνται κενά διαστήματα 
ύπό τόν εξωτερικόν φλοιόν τής γής, ούτως ώστε ό 
φλοιός ούτος ολίγον κατ’ ολίγον Αποστερείται τής 
έδραιας αυτού βάσεως, καί έπομένως, ύπείκων εις  τόν 
νόμον τής βαρύτητος, βυθίζεται όπως άποπληρώση τά 
κενά έκείνα διαστήματα — συμπτύσσεται καί ρυτιδούται, 
όπωςό φλοιός ένός ζα ρ ω μ έ ν ο υ  μήλου. Καί πράγματι 
ώζ ίχνη τού περιστατικού τούτου βλέπομεν τά όρη .τής 
γής, έκ τών όποίών τά πλείστα θεωρούνται σήμερον 
ύπό τών γεωλόγων ώς σχηματισθεντα έκ τής ανωτέρω 
περιγραφείσης συστολής του έσωτερικού τής γής, όλί- 
γιστα δέ έξ ήφαιστειωδών έκρήξεων καί άλλων αιτιών. 
Α λλά κατά τήν άπό άναριθμήτων αιώνων συντελου- 
μένην καί έτι διαρκώς ¿¿ακολουθούσαν ταύτην σύμ- - 
πτυξιν καί ρυτίδωσιν τής έπιφανείας τής. γής, προκύ- 
πτουσιν ¿¿ογκώσεις καί ίσχυραί εντάσεις τού στερεού., 
αύτής φλοιού, προξενοΰσαι βιαίας ρήξεις, καί σχισμούς?' 
καί κρημνισμούς τών ύπογείων πετρωμάτων; πάντα 6% 
ταΰτα αισθανόμεθά ώσαύτως ώς σεισμούς. Καί πρά
γματι ή νεωτέρα έπιστήμη παραδέχεται ότι οι πλεϊστοί. 
έκ τών σεισμών προέρχονται έκ τής διηνεκές συντελου-’ 
μένής βικνώσεως τού φλοιού τής γής, όλίγιστοι δέ 
όφείλονται είς ήφαιστειώδεις επιδράσεις. {

Κατά τούς νεωτάτους μάλιστα χρόνους τή βοήθεια 
λεπτοτάτων έργαλείων άνεκαλύφθη παραδόξως, ότι παν- 
ταχοϋ καί πάντοτε έπί -τής γής συμβαίνόυσι κατά τό 
μάλλον ή ήττον σφοδραί δονήσεις καί σεισμοί. '

Βέβαιον όμως ειν£ ότι καί άλλαι έξωτερικαί δυ
νάμεις, καί δή έξ άλλων ουρανίων σωμάτων προερχό
μενοι, έξασκοΰσιν ίσχι'ράν έπίδρασιν έπί τού βεοστού 
εσωτερικού τής γής. Οΰτω λόγου χάριν ή έλκτική“δύ- 
ναμις τής σελήνης καί τού ήλιου έξασκούσι πιθανώς 
τοιαύτην έπίδρασιν έπί του τετηγμένο.υ πυρήνος τής- γηΐ- 
νης σφαίρας, οϊαν περίπου έπί τών επιγείων ώκεανών. 
Επί τούτου δε βασιζόμενος ό Γερμανός άστρονόμος 
Ρουδόλφος Falb προφητεύει τούς σεισμούς καί τάς ήφάι- 

στειώδεις έκρήξεις έκ τής προϋπολογιζομένης έκάστοτε 
θέσεως τού ήλιου καί τής σελήνης έν  σχέσει πρός 
τήν γήν.

Αλλ’ έκ πάντων τούτων βλέπομεν συγχρόνως όΤι 
εινε . πλάνη νά νομίζωμεν άτι ή γή εινε ψυχρόν καί 
νεκρόν σώμα, προωρισμένον -μόνον ν ’ άποτέλή 'τό έδα
φος τής ήμετέρας διαμονής καί κινήσεως. Τούναντίον,. 
δτδασκόμεθα δτι έν  τή γή έργάζονται διηνεκώς υπερ
φυείς δυνάμεις πρός περαιτέρω αύτής διαμόρφωσιν έσω- 
τερικήν τε καί έξωτερικήν, έλάχιστα δέ καί μικροσκο- 
πικά φαίνονται ήμΐν τά καθ’ έκαστα τοϋ ήμετέρου βίου 
άπέναντι τών μεγαλοπρεπών συμβαμάτων καί τών άπέ- 
ράντων. χρονικών διαστημάτων τού βίου τής γής. Καί 
όμως πόσον μικρότερα φαίνονται ήμΐν ταύτα, καί πόσον 
μικροσκοπικωτέρα όλόκληρος ή γή, όταν συγκρίνωμεν 
αύτήν πρός τόν άπειρον κόσμον, πρός τό σόμπαν, όπερ 
ώσαύτως τροποποιείται, καί . μεταβάλλεται κατά τούς νό-
μους-τής αίωνίας ύπάρξ&ως·!.......................... η . Τ.

r-l--------
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5/17 Ιανουάριου 1891·

Αγαπητέ,

Ό τε τψ 1835 μετηνέχθη έν  σπουδή έκ Ναυπλίου 
είς Αθήνας ή έδρα τής έλληνικής Κυβερνήσεως, τό πο- 
λυόμνητον «ίοστέφανον χτολίεθρον» τής Παλλάδος άπε- 
τελεϊτο έξ έκατόν ,έξήκοντα δύο οικιών, τών πλείστων 
ύπό τούς πρόποδας τής Ακροπόλεως έν  τή Πλάκα, τών 
άλλων διεσπαρμένων τήδε κάκεϊσε, κειμένω ν έντός σω
ρού έρειπίων, περιβαλλόμενων ύπό χωμάτων καί λ ίθω ν 
ύπέρ τά έκατόν φορτηγά άμαξια δέκα δρόμους άνύοντα 
καθ’ έκάστην, δέν ήδυνήθηΟαν ν’ άποκομίσωσι τά χώ
ματα έντός δύο εβδομάδων ούδείς στρατών, ούδέν νο- 
σοκομείον, ούδέν σχολείον- ούδέ λατομεΐον κάν ή κε- 
ραμοποιείον παρέχον οίκοδομήσιμον ύλην είς άνέγερσιν 
καί τού έλαχίστου οίκοδομήματος- Ό  νεαρός Ό θω ν 
ώς άνάκτορόν του εξέλεξε τήν μόνην εύπρεπή πως 
οίκίαν, ήτις μακρών τών κατψκημένων συνοικιών κεί
μενη, έν  μέσψ άγρών καί δένδρων, είχεν όψιν β ίλλας- 
ή οίκία έκείνη ·ή έγκλείσασα τόν άπειρον ένθουσιασμόν 
καί τά άόρφτα όνειρα του γόνου τών Βιττελσβάχων 
εινε σήμερον κατάστημα τής. Διοικητικής Αστυνομίας.

'Ε κ  τών έρειπίων έκείνων άνέθορεν έντός όλίγων 
δεκαετηρίδων . ή πλήρης άκμής καί βώμης πόλις, ή έκ- 
τείνουσα τάς λευκοχρώμους καί πυπνοοικήτους συνοι
κίας της, άνά πάσαν διεόθυνσιν ώς πλοκάμους όκτά- 
ποδος, ή πάγκαλος έν  τή λευκή μαγεία τού μαρμάρου 
τών ύψηρεφών μεγάρων της, άτινα θά έκόσμουν οϊαν 
δήποτε μεγαλούπολιν τής Εύρώπης.

Αύτά διενοούμην βαδίζα'ν τήν παραμονήν του νέου 
έτους διά τών άνθρωποβριθών άθηναϊκών όδών, έφ’ 
ών πρό τινων δεκαετηρίδων έφύοντο άκαλήφαι καί όνά- 
κανθοι. Έ ν  ταϊς όδοίς πρό πάντων Σταδίου, Έρμου 
καί Αίολου (ή τελευταία αΰτη, έν  παρόδψ, μία τών με
γίστων άθηναϊκών όδών έλαβε τό όνομα τούτο όλως 
έσφαλμένως έκ τού ώ ρ ο λ ο γ ίο υ τ ο ΰ Κ υ ρ ρ ή σ τ ο υ , όθεν 
άρχεται, όπερ έπί πολύ προσωνυμεϊτο Ν αός τού  Α ίο λ ο υ  
καί κοινώς Α έρ η δ ε ς), έν  ταίς όδοίς ταύταις τό συνωστι- 
ζόμενον πλήθος ήτο τόσον πυκνόν -ώστε ή 'διάβασις 
καθίστατο ένίοτε ζήτημα άγώνος καί άγκώνος. Ό λη 
ή πόλις έξεχύθη είς τά έμπορικά όπως άγοράση τά 
άγιοβασιλειάτικα δώρα, τάς έπινομίδας, τούς μπ ονα - 
μ ά δες- πάντες είσήρχοντο μέ κενάς τάς χεϊρας καί 
πλήρη τά βαλάντια καί έξήρχοντο' μέ πλήρεις τάς χεϊ- 
ρας καί. κενά -τά βαλάντια. Τήν έσπέραν έν  τφ έστια- 
τορίψ, έν  τή γλυκεία άτμοσφαίρα του οικογενειακού 
βίου, ήνοίχθη ύπό τά μετ' άνυπομονησίας προσηλούμενα 
βλέμματα τό ^μυστηριώδες δέμα, καί αί μορφαί πέριξ ή- 
κτινοβόλησαν, καί κραυγαί άγαλλιάσεως προσηγόρευσαν 
τήν έκπλήρωσιν του ύποκαρδίου πόθου, τού μαντευθέν- 
τος όνείρου.

.Ενθυμείσαι, άλλοτε, φευ! πόσον μακράν εινε τό 
άλλοτε τούτο; ό Ά γιος Βασίλειος έφερε καί δι ήμάς 
έν  τψ δισακκίψ. του δώρα, άλλοτε' ύπήρξαν χρόνοι 
άθφας μακαριότητας- καθ' ούς άπεκοιμήθημεν σφίγγον- 
τες περιπαθώς έν  τή 'άγκάλη· μας έν . άθυρμα- άλλά 
τώρα ό εύλογημένος Αγιος, μάς φέρει ώς δώρον μίαν

βυτίδα έπί τού μετώπου ή μίαν λευκήν τρίχα είς τήν 
κεφαλήν, κάί εις πάσαν νέαν έπίσκεψίν το υ . συλλογι- 
ζόμεθα ότι ό σάκκος όλόνέν πληροΰται, καί ότι θά 
έλθη μία ήμερα καθ' ήν θά  κα|ΐπτώμεθα ύπό τό βάρος 
του · ώ άν ήδυνάμεθα νά έμποδίσωμεν τού λοιπού, τάς 
επισκέψεις του, διά ν’ άπαλλαχθώμεν άπό τά δώρά του, 
άν  ό χρόνος ήδύνατο νά μάς λησμονήση! . . ·.

Μετά μεσημβρίαν τής παραμονής έν  τή όδώ Έρμου 
ιδίως τελείται παράδοξος τελετή καθ’ ήν προπέμπεται 
τό έκπνέον έτος. Συνάθροισε όλας τάς λέξεις τάς 
σημαινούσας θόρυβον, κρότον, βρόμον, βόμβον, μυ
κηθμόν, όχλοβοήν, ώρυγήν, βρυχηθμόν, ιαχήν, άλαλη- 
τόν, ορυμαγδόν, άνάμιξε τόν ήχόν των, φαντάσου άν- 
δρας γυναίκας παιδία έν  ζωηραίς κινήσεσι φρενοπαθών 
φυσώντας είς συρίκτρας καί βυκάνας ή περιστρέφοντας 
Ρ ο κ ά να ς  ή πλαταγίζοντας τρ ά κ α ς , ένθυμίσου τούς 
στρηνείς καί όξεΐς συριγμούς τών διαβόλων έν  τώ Α π ό - 
λ ε σ θ έ ν τ ι  Π α ρ α δ ε ίσ ψ  τού Μίλτωνος καί θά σχημα- 
τίσης Ιδέαν τινά τής παραφροσύνης ήτις καταλαμβάνει 
τάζ Αθήνας έκάστην τελευταίαν ή μέραν τοΰ έτους- 
Λεπτή βροχή ήρχώε νά  πίπτη προχθές άλλ’ έν  τή μέθη 
έκείνη τής τρέλλας τίς έσυλλογίζετο βροχήν; Τό έτος 
τούτο μετέσχε τής έορτής καί ό Βασιλεύς μετά τής· Βα- 
σιλίσσης καί τών Βασιλοπαίδων Μαρίας καί Νικολάου- 
διέσχιζον πεζή τό κατακλύζον τήν όδόν Έρμού πλήθος 
περιεργαζόμενοι τόν εύθυμον θόρυβον.

Ή ξεύρει άράγε ό Βασιλεύς μας ότι ή φρυγική αύτη 
παρέλασις έχει ποιάν τινα σχέσιν μέ τήν είς τόν θρόνον 
τής Ελλάδος άνάρρησίν του; πολλοί έν  Έ λλάδι τό 
άγνοούν, ούδ’ είδά που τών έφημερίδων νά γίνεται λό
γος περί τής άρχής του έθίμου τούτου- φίλος μού τις, 
λ ίαν ένεργόν μέρος λαβών είς τήν μεταπολίτευσιν τού 
I8Ô 2 , μοί διηγήθη ότι ή τοιαύτη κήδευσις τού έτους 
χρονολογείται άπό τής έποχής τών λεγομένων σκια- 
δ ικ ώ ν -  ή ήμιεπαναστατική έκείνη διαδήλωσις, έκφρασις 
τού φρονήματος όπερ έπήνεγκε τήν έξωσιν τού Όθωνος, 
συνεχισθείσα όλως είρηνικώς κατά πάσαν παραμονήν 
νέου έτους, έλαβε κατά μικρόν τήν οριστικήν μορφήν 
της καί κατέστη εν  τών χαρακτηριστικότερων έθίμων 
τών Αθηνών.

Τήν έσπέραν περιήλθον τάς Λέσχας τά κυβεία καί 
τά μεγάλα καφενεία τών πλατειών ή τά· μικρά τών 
συνοικιών, όπως σχηματίσω άκριβή ιδέαν του κατά τάς 
ήμέρας ταύταζ έκμαίνοντος τάς φρένας χαρτοπαιγνίου. 
Τράχηλοι τεταμένοι, όφθαλμοί άτενώς προσηλωμένοι 
έπί τών στρεφόμενων παιγ'νιοχάρτων είτα μειδίαμα έπί. 
τών χειλέων, άκτινοβολία άγαλλιάσεως έπί τής μορφής 
,ή θόλωσις τού βλέμματος, καί σύσπασις τών όφρύων, 
καί όδυνηρά συστροφή τού σώματος καί βλασφημία μετ’ 
άδυσωπήτου μίσους κατά τής άπιστου Τύχης. Δέν παρα
δέχομαι έντελώς τήν θεωρίαν τής έξελίξεως, άλλά τί 
τά θέλεις, όταν ό άνθρωπος λησμονή τούς δεσμούς τών 
κοινωνικών τύπων, όταν δρά κατά τά βίαια κελεύματα 
τών παθών του, καί άπορρίπτη τό προσωπεΐον τής προσ- 
ποιήσεως, εΤνε φοβερός · έν  τή συνταράξει, τό έν  τψ βά- 
θει τής ύπάρξεώς' του ζωώδες ή θηριώδες άνέρχεται έπί 
τήν έπιφάνειαν- σέ βεβαιώ, πρό τού δυσμενούς β ή γα ,
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μετά έν  έξολοθρευτικόν π ά ρ ο λ ι έπί των άνθρωπίνων 
έκείνων μορφών παρετήρησα έκφράσεις λύκων, τίγρεων, 
είδα όφθαλμούς έκχέοντας άγρίαν, αιματώδη αστραπήν, 
είδα χείλη άνασυρόμενα καί όδόντας έπιδεικνυμένους, 
άπειλητικώς, ώσεί έν  τή φοβερά έξάψ ει ν’ άφυπνίξετο 
αίφνης τό αιμοχαρές άρχέγονον όρμέμφυτον, καί ν ' άνε- 
λάμβανον οί όδόντες τήν φροντίδα τής έκδικήσεως . . .

Κατεκλίθην άργά, μετά καρηβαρίας· περί τό λυ
καυγές άφυπνίσθην ύπό κανονοβολισμών ήσαν οί άπό 
του Λόφου τών Νυμφών κανονοβολισμοί οί άναγγέλ- 
λοντες τό έπίσημον τής ήμέρας ·. συγχρόνως ήκούσθη 
μελψδικώτατον άνάκρουσμα, τό όποιον εις τήν ποιητι
κήν εκείνην γ λ υ κ ε ιά  ώρα τής χ α ρ α υ γ ή ς , όπως τήν 
άποκαλεί ό Ζαλοκώστας, είχε τι τό άπεριγράπτως μυ
στηριώδες καί μαγευτικόν· ή στρατιωτική μουσική άπό 
τής Πλατείας τού Συντάγματος διήλασε τήν όδόν Κη
φισιάς άνακρούουσα τό Ε ω θ ινό ν  καί διηυθύνθη είς τούς 
στρατώνας όπως άφυπνίση τούς στράτιώτας.

Ή  ώραιοτέρα έκ τών τυπικών τελετών άς φέρουσιν 
αί έπίσημοι ήμέραι είνε ή εορτή τού χειροφιλήματος. 
Γίνεται δ’ αΰτη έν  τή αιθούση τού θρόνου εύρισκομένη 
έν  τή μεσημβρινή πλευρά τών άνακτόρων καί συγκοι- 
νωνούση μετ’ άλλων .δύο αιθουσών έξ ών έπισημοτάτη 
είνε ή τών τροπαίων, περιέχουσα κειμήλια τού Άγώνος. 
Έ ν  τή αίθούση ταύτη, πρό τού θρόνου, ίσταμένη ή Βα
σίλισσα τείνει τήν κρινοδάκτυλον χείρα είς άσπασμόν, 
τήν ευεργετικήν χείρα, ήπς άπέμαξε τόσα δάκρυα, ήν 
τόσα χείλη έν  άκατασχέτω όρμή ευγνωμοσύνης έφί- 
λησαν· τήν βασιλικήν χείρα άσπάζονται παρελαύνοντες 
οί πολιτικοί υπάλληλοι οί στρατιωτικοί, άπό τού πρωθ
υπουργού καί τών ύποστρατήγων μέχρι τών τελευταίων 
τμηματαρχών καί τών άνθυπολοχαγών.

’Επί τή πρώτη τού έτους παρουσιάζονται είς τήν 
βασίλισσαν πολλαί τών δεσποινών καί δεσποινίδων τής 
αθηναϊκής κοινωνίας· άπό τού γάμου τού διαδόχου 
καθιερώθη διά τάς κυρίας ιδία επίσημος στολή τής αύ- 
λής, καί ταύτην φέρουσαι ύπέβαλλον αί έλληνίδες τή 
προσφιλεϊ των βασιλίσση τάς έπί τφ νέψ  έτει εύχάς των·

Η Κ 0 Ι Ν Ω Ν Ι Σ Τ 1 Κ Η  Δ Η Μ

Ν έτει 1785 νεαρός τις, έγγαμος, ύφαντής έκ 
Ι°ιΙ1 1  τού πολιχνίου "Ιπτιγγεν τής Βυρτεμβέργης, όνο-

ααίόαενοτ Γεώργιος 'Ράππος, παρουσιάσθη αί
φνης έν  τήπατρίδι αύτού Βυρτεμβέργη ώς «θεοφώτιστος» 
άναμορφωτής, κηρύττων περί τής διαφθοράς τής κρατού- 
σης έκκλησίας, περί μετανοίας έν  τώ όρθώ πνεόματι τής 
γραφής, καί εύαγγελιί,όμενος τήν προσεχή έλευσιν τού 
Σιυτήρος, μέλλοντος νά  άποκαταστήση τήν χιλιετή αύ· 
τού βασιλείαν διά τούς άληθείς χριστιανούς. Ό  'Ράπ
πος εύρεν άμέσως έύλαβές άκροατήριον τού καινοφα
νούς κηρύγματος του. Συνεπείς: τών τερατωδών συμ
βάντων τής γαλλικής έπαναστάσεως ή πίστις περί τής 
έπικειμένης καταστροφής τής άθλίας έκείνης καί πολυ- 
μισήτου τών πραγμάτων καταστάσεως εύρισκεν τότε 
όσημέραι εύρύτερον έδαφος παρά τοίς χωρικοίς λαοίς, 
καί ίδίφ τφ τής Βυρτεμβέργης, τοιοϋτος δέ προφήτης οΐος 
ό Ράππος, έχων φήμην άμέμπτου πολιτικού βίου καί

ή στολή αΰτη μέ τά άτμώδη κρήδεμνα καί τά χρυσά 
φλωρία της, τήν οποίαν άπό τής έλεύσεώς της είς τήν 
'Ελλάδα μετ’ άγάπης έφόρει ή βασίλισσα Ό λγα, είνε 
τόσον γραφική, άναδεικνόει τόσον πολύ τήν εύμέλειαν 
τού σώματος, βοηθεί τόσον καλά τήν φύσιν καί ένίοτε 
τήν άναπληροΐ όταν τυχόν αϋτη έφάνη άπρόσεκτος, 
ώστε παρέλασις όλη πλαστικών άθηναϊκών καλλονών 
ούτως ήμφιεσμένων είνε έντρύφημα τών όφθαλμών, 
είνε άληθής καλαισθητική άπόλαυσις.

Μεταξύ τών άνθρώπων οϊτινες άναμενουσι. μετ’ 
άνυπομονησίας ·τήν πρώτην τού έτους είνε οί διανομείς, 
οί ύδρονομεΐς, οί όδοκαθαρισταί, οί φανοκόροι. Οί εύ- 
εργέται ούτοι τής άνθρωπότητος οί οποίοι φροντίζουν 
περί κατευνάσεως τής δίψης μας, φροντίζουν νά μή έμ- 
βαίνωμεν μέχρι γονάτων έντός τών σκουπιδίων, μερι
μνούν νά μή θραύσωμεν τήν κεφαλήν μας έπί τοίχου 
τινός έν  τή σκοτία τής νυκτός, οί άγνωστοι ούτοι εΰερ- 
γέται μας φροντίζοντες καί περί τής καρδίας ήμών καί 
γνωρίέοντες ότι ή άχαριστία είνε τό χείριστον τών 
αίσθημάτων, μάς δίδουσι τήν άφορμήν νά μή εϊμεθα 
άχάριστοι, έντείνουσι τήν καλωσύνην των μέχρι τού νά 
έλθωσι μέχρι τής θύρας μας, μέχρι τού δωματίου μας 
όπως τοίς δώσωμεν τόν μ π ο ν α μ ά ν  των. ’Επειδή δέ 
ή μόνη των έπιθυμία είνε νά  μάς ύποχρεώσωσι, φέρουσι 
μεθ' έαυτών καί εύχάς είς τά χείλη των καί είς τάς 
χείράς των· αί τελευταϊαι είνε τυπωμέναι, ένίοτε δέ 
είνε καί έμμετροι· καταλαμβάνεις τό μέγεθος τού έν- 
διαφέροντος τό οποίον τρέφουν δι ήμάς; αύτοί οί κρα
τούντες έπί τριακοσίας έξήντα πέντε ήμέρας τό σάρω- 
θρον ή τό φανοκορικόν κοντάρι, πρός χάριν μας κα
ταθέτουν τό όπλον τω ν, λαμβάνουν τήν γραφίδα καί 
γράφουν στίχους. Ά λλά φεύ! ό άνθρωπος είνε τό 
άχαριστότερον τών £φων· έχομεν τό θράσος νά νομί- 
Ι,ωμεν ότι οί κύριοι ποιηταί έξακολουθοΰν νά σαρώνουν 
καί μέσα είς τούς στίχους των ή νά χειρίϊ,ωνται τό 
κοντάρι των καί μέσα είς τάς Ομοιοκαταληξίας τ ω ν !. . .

Σ έ φιλώ 
Π α ρ επ ίδ η μ ο ς .

0 Κ Ρ Α Τ 1 Α  Τ Ο Τ  Ρ Α Π Π Ο Υ .

φυσικήν ρητορικήν δεινότητα θαυμασίαν, προσεκτάτο 
όσημέραι πλείονας οπαδούς. Πανταχόθεν προσήρχοντο 
πρός αύτόν χωρικοί καί άστοί, καί καθ’ έκάστην ήμέραν 
ήύξανεν ό άριθμός τών πιστών του, οϊτινες ώρκίύ,οντο 
είς τόν λόγον του καί έπίστευον άκραδάντως είς αύτόν, 
ώς είς προφήτην, άπεσταλμένον παρά τού Θεού, διά νά 
φωτίση τούς άνθρώπους καί προπαρασκευάση αύτούς 
έπαξίως πρός νέαν ύποδοχήν τού Σωτήρος καί Λυτρω- 
τού. Α ί παραινέσεις, αί άπειλαί, αί φυλακίσεις, καί έν 
γένει πάντα τά μέτρα, όσα ή κυβέρνησις τής Βυρτεμ
βέργης έφήρμοί,ε καθ’ έκάστην κατά τών μελών τής 
νέας ταύτης αίρέσεως καί κατά τών άσαλεύτως κηρυτ- 
τόντων τό νέον εύαγγέλιον Ιδρυτών της, ούδαμώς 
ϊσχυον ν ’ άναχαιτίσωσι τήν διηνεκώς αύξανομένην πλημ
μύραν τής κινήσεως ταύτης, τουναντίον δέ συνετέλουν 
είς τό νά έπαυξάνωσιν έτι μάλλον τήν δύναμίν της.

Ά λλ ’ δτε πλέον έν  έτει 1803 ή κυβέρνησις έκήρυξεν

άληθινόν πόλεμον κατά τών όπαδών τού 'Ράππου, καί χώραν καί ν ά  μετανάστευση μετά τών πιστών αύτού 
τούς μέν άνδρας έστελλεν είς τόν στρατόν· ή έφυλά- είς τήν Βόρειον Αμερικήν. Επτακόσιοι περί που 'Ραπ-
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κιί,ε, τάς δέ γυναίκας ένέβαλλεν είς έργαστήρια καί τά 
παιδία αύτών είς ορφανοτροφεία, τότε ό Γεώργιος 'Ράπ
πος άπεφάσισε νά έγκαταλίπη τήν σκληροτράχηλον 

ΚΑΒία ΤΟΜΟΣ Στ'.

πισταί — έκ μόνης δέ τής ένορίας Κ ίτλ ιγγεν όγδοή- 
κοντα καί όκτώ — ήκολούθησαν αύτψ πέραν τού ώκεα- 
νοϋ. Πάντες ούτοι έτίμων τόν 'Ράππον ώς τόν λυτρω-
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τήν ΰύτών έκ τού κατηραμένου κόΰμου, ώς τόν κύριον 
καί δεσπότην αύτών, ώζ τόν ιδιαίτερη: χάριτι τού Θεού 
πεφωτισμένον άνδρα, όπό τό,ν δτεύθονβιν τού οποίου 
έμελλον ν α  νδρύβωβιν έν  τΟΐς δάβεσι τής Αμερικής τό 
χριστιανικόν κράτος τής εύδαιμονίας.

Τη is . φεβρουαρίου 1805' οί οτρατιώται ούτοι τοΰ 
Σωτήρος άφίκοντο εις Πενσυλβανίαν. Ό  'Ράππος, έχων 
έαυτφ έ^ησφαλισμένην τήν άπόλυτον όπακοήν καί ύιτο- 
ταγήν τών όπαδών του, διέταζε, μετά έπίσημον καί 
πανηγυρικήν έγκαινίασιν τού Συνδέσμου, νά παραδο- 
θώοιν αύτφ πάντα τά χρήματα καί τά ύπάρχοντα, όσα 
ύπελείποντο είσέτι εις τούς'όπαδούς.του. μετά τήν πλη
ρωμήν τών έξόδων τού τα£ειδίου των. Έ κ  των χρη
μάτων τούτω ν,. άτινα συνεποσώθησαν ,είς 20,000 δολ- 
λαρίων, άπετελέσθη ό κοινός τού Συνδέσμου θησαυρός, 
του οποίου τήν διαχείρισιν άνέλαβεν αύτός ό άρχηγός 
’Ράππος. 'Ολόκληρος ή κοινότης ωφ^ιλε ν ’ άποτελή 
όμοΰ μίαν μόνην μεγάλην οικογένειαν, τής όποιας κε
φαλή ήτο αύτός ό θεοφώτιστος 'Ράππος. "Εκαστον μέ
λος ώφειλε νά εργάζεται διά τό σύνολον τής οικογέ
νειας ταύτης- Έ κ  τής. κοινής δέ περιουσίας έλάμβανεν 
έκαστος, τά προς συντφησίν τού άπαιτούμενα, άτινα 
κατ' άρχάς περιωρίύ,οντυ εις τά άπολύτως άναγκαία, 
διότι πρό παντός άλλου έπρόκειτο περί τής ψυχικής 
σωτηρίας.

Ό  'Ράππος ήγόρασεν όοοο πλέθρα (2428 έκτάρια) 
γής έν  τοίς άγρίοις· δάσεσι τής Πένσυλβανίας καί έκτι- 
σεν έκεϊ μικράν τινα πόλιν, ήν ώνόμασεν Αρμονίαν. 
Ή  πόλις αΰτη προήχθη ταχέως εις ακμήν. Ά λλ’ ή 
πλήθυνσις τής κοινωνίας ταύτης διά τής τεκνοποιήσεως 
ήπείλει ,αύ^ησιν τών έ^όδων καί έλάττωσιν τής έργατι- 
κής δυνάμεως τών γυναικών. Διά τούτο ό ’Ράππος έπέ- 
βαλεν εις τό έ£ής τήν άγαμίαν καί προσεπάθει μάλιστα- 
κατά τό. δυνατόν νά  διαζευγνύη καί τά συνοικέσια,, 
άτινα πρότερον είχον συναφθή μεταξύ τών συμμετα- 
ναστευσάντων όπαδών του. Οί έκλεκτοί του Θεού, έλε
γε, δέν έχουσιν άνάγκην τέκνων, διότι τό τέλος του, 
κόσμου προσεγγίζει καί ή τελευταία κρίσις όσον ούπω ■ 
άρχεται. Είσήγαγε δέ εις τήν κοινότητα καί ειδός 
τι έ^ομολογήσεως, καθ’ δ έκαστος ύπεχρεοΰτο νά 
έ|ομολογήται είς αΰτόν καί τούς ελάχιστους πόθους 
τής καρδίας του, πρό πάντων δέ.τούς σχετιίομένους 
πρός τήν μετά γυναικός συμβίωσιν. · ’Επί τέλους ό γ ά 
μος ¿θεωρείτο ώς ώμάρτημα, ώς' κακούργημα· οί δέ 
Άρμονίται ήσπάσθησαν προθύμώς τήν διδασκαλίαν 
ταύτην.

Μετά δέκα μόλις έτη ό 'Ράππος είδεν ότι ή μετά 
τορούτων μόχθων καλλιεργηθεΐσα κ α ί. ήδη άκμάΐ,ουσα 
χώρα ήτό πάρα πολύ μικρά διά τήν κοινότητα · διά 
τούτο έπώλήσεν αύτήν άντί 100,000 δολλαρίων καί διά 
τών χρημάτων τούτων ήγόρασε μεγάλας. έκτάσεις γαιών 
παρά τω ποταμφ Wabash είς τά νοτιοδυτικά τής Ίνδιά- 
νας, έν  μέσω πυκνών, καί τελματωδών δασών. Ε ν 
ταύθα ώφειλεν ή κοινότης τών .'Ραππιστών νά  ύπο- 
βληθή είς, νέας . έπιμόχθους; εργασίας πρός' έκρίΐ,ωσιν. 
τών δασών, άποξήρανσιν τών έλών, πρός πορισμόν καί 
καλλιέργησιν άγρών, πρός φύτευσιν άμπελώνων, καί 
πρός ΐδρυσιν νέας πόλεως. Βίος πλήρης μόχθων καί 
στερήσεων ήτο πεπρωμένος καί εις τούς κατοίκους τής

Ν έα ς  Α ρ μ ο ν ία ς . Α λλ ’ ό παρά τψ 'Ράππψ κατατε
θειμένος κοινός αύτών θησαυρός ηύ£ανε καί έπολλα- 
π),αδιάθετο, τούθ’ δπερ ήτο δι αυτούς τό κυριώτατον, 
όπως δυνηθώσι νά είσέλθωσιν έπα^ίως είς τήν χιλιετή 
βασιλείαν τής εύδαιμονίας καί μακαριότητος. Καί όσά- 
κις· οί άνυπομονοϋντες ήρώτων, πότε θ ά  έπέλθη ή βα
σιλεία αϋτη, ό 'Ράππος παρηγόρει καί καθησύχαϊ,εν 
αύτούς διαβεβαιών ότι άπαντος θά έλθη τό πλήρωμα 
του χρόνου, διότι ό χρόνος ούτος ήρχίσε τή 15. φεβρου
αρίου ΐ 805  κατά τήν έορτήν του συνδέσμου των, έκ δέ 
τής Αποκαλύψεως τοϋ Ίωάννου ¿¿άγεται ότι θά  διαρ- 
κέση είκοσιτέσσαρα έτη καί μήνας, τούτ’ έστι, μέχρι 
τού έτους 1829 ΐήζ κοινής χρονολογίας. Έ ν  τοδούτω 
πολλοί έκ τών συνιδρυτών τής κοινότητος έίχον άπο- 
θάνει ύπό τών ύπερμέτρων μόχθων κάί κακουχιών, τών 
έπιβαλλομένων αύτοίς ώς μέλεσι τής Αρμονίας. Αλλά 
κατά τά έτη τής σιτοδείας ιδ ιό κ α ί 18 17  προσήλθον έκ 
Βυρτεμβέργης νέα  πλήθη όπαδών τού 'Ράππου καί ούτω 
ηύ|ήθη ό άριθμός τών μελών τής κοινότητος μέχρι χι- 
λίων; συγχρόνως δέ ηύ£ήθη καί ό κοινός αύτών θη
σαυρός. Ό  'Ράππος διώργάνωσε νέαν ευχαριστήριον 
έορτήν , καθ’ ήν τά μέλη ώμοσαν έκ νέου πίστιν είς 
τόν άρχηγόν των, έπέβαλε δέ καί έτι μεγαλήτερον 
δεσποτισμόν ή πρότερον, ώς τοϋ Θεού κελεύοντος. Πά- 
σαι αί έπιστολαί τών μελών ώφειλον ν’ άναγινώσκων- 
ται ύπ’ αύτού, ούδέν δέ άλλο βιβλίον έπετρέπετο είς 
τούς κατοίκους τής Νέας Αρμονίας εί μή ή Βίβλος καί 
τό ύπ’ αύτού τού 'Ράππου συνταχθέν ύμνολόγιον.

Κατά τό έτος 1823 εύρίσκετο έν  τή Βορείω Αμερι
κή ό περίφημος διά τήν γενναιότητα κα ί φιλανθρωπίαν 
του Άγγλος'Ροβέρτος Ώ βεν, όστις ένθουσιωδώς ώνειρο- 
πόλει κοινωνιστικήν τινα μεταρρύθμισιν τής κοινωνίας, 
διήγειρε δέ τότε έν  Αμερική, όπως καί πρότερον έν 

. Α γγλ ία  καί έν  τή Ευρωπαϊκή ήπείρω, τήν γενικήν 
προσοχήν διά τής εύαγγελίσεως νέας τινός Έδέμ, ένθα 
ούτε πόλεμοι ούτε κακουργήματα έμελλον πλέον νά 
συμβαίνωσι, άλλά σύμπασα ή άνθρωπίνη οικογένεια 
ώφειλε ν ά  . κυβερνάται κατά τόν νόμον τής άγάπης. 
Ό  Ώ βεν ήλθεν είς συνεννόησιν μετά τοϋ ’Ράππου καί 
ήθέλησε ν ’ . άγοράση παρ’ αύτού τήν άποικίαν του,, διά 
νά  έχη αμέσως μίαν καλώς ώργανωμένην μικράν πολι
τείαν, ήτις έμελλε ν ’ άποτελέση τήν άρχήν καί τόν 
πυρήνα τής μεγάλης παγκοσμίου κατά τάς Ιδέας του 
κοινωνίας. Ό  Ράππος, ώς συνετός οικονομολόγος, έδέχ- 
θη προθύμώς τήν πρότασιν ταύτην καί έπώλήσεν είς 
τόν. Ώ β εν  άντί ήμίσεως έκατομμυρίου.θολλαρίωγ JOOCO 
χιλιάδων πλέθρων καλλιεργημένων χώραν μέ κατοικίας 
ίκανάς διά 1500 ανθρώπους. Ό  φαντασιοκόπος Ά γ γ 
λος κατώρθωσεν εύκόλως νά συνά^η παρά τών έν·Βο· 
στώνη .καί Ν έα Ύ όρκη όπαδών καί θαυμαστών του τό 
διά τήν άγοράν ταύτην άπαιτηθέν ποσον καί άναλαβών 
τήν άποικίαν τού 'Ράππου Νέαν Αρμονίαν παρά τω 
Wabash ήρχισε μετά πυρετώδους ¡μήλου τό έργον του, 
ήτοι τήν πραγμάτωσιν έπιστημονικοό κοινωνία μου άνευ 
θρησκευτικής . βάσεως,, ο ν ; έθεώρει ώς. τόν.μόνον όρθόν. 
Ά λλά μετά δύο μόλις έτη έχρεωκόπησεν οίλτρώς καί 
ή άποικία του ένέπεσεν είς παντελή διάλυσιν καί άπο- 
σύνθεσιν.

(Έπεται τό «έλος.)
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Ε Α Ρ Ι Ν Α  Κ Υ ΜΑ Τ Α .
Μυδιστόρημα ύπό IBAN ΤΟΤΡΓΕΝΙΕΦ. 

(Συνέχεια.)

Ή  Μαρία Νικολάγεβνα είχε «ροζ αύτόν έστραμμένον τό πρό· 
σωπόν της, Ή το  οκότος έν  τή άμάξη, άλλ ' οί όφδαλμοί της έλαμ· 
πον μάλιστα είς αύτό τό οκότος.

«Καλά λοιπόν, είμαι σύμφωνος!» έψ ιδίρισεν ό  Σ α ν ίν  μετά 
στεναγμού.

Ά ! έστενάξείε! είπεν ή Μαρία Νικολάγεβνα μιμουμένη αύτόν. 
Αύτός ό στεναγμός σημαίνει: Ό ποιος έμπη ςτδ χορό πρέπει νά  χο- 
ρέψη. Α λλά όχι, όχι . . . Είσδε δελκτικώτατος, είσδε πάρα
πολύ καλός — ά λλά  τήν ύποσχεσίν μου, τήν κρατώ. 'Ιδού τό χέρι 
μου, χωρίς χειρόχτι, τό δεξί, τό έμπορικό χέρι. Πιάοετέ το — καί 
πιστεύσατε εις τό σφίξιμό του. Τί γυναίκα είμαι, δέν είξεόρω, άλλά 
είμαι τίμιος άνδρωπος καί μπορείτε νά  κιοτεύετε είς τόν λόγον μου.»

Ασυνειδήτως, χωρίς νά  είξεόρη τί κάμνει, ό Σανίν έφερε τήν 
χείρα  ταύτην είς τά  χ ε ίλ η  του. Ή  Μ αρία Ν ικολάγεβνα  τήν άπέουρεν 
ήπίως, έσιώπησεν αίφνης καί έξηκολούδησε νά  σιωπά μέχρις Ου έστα- 
μάτηοεν ή άμαξα.

Έαηκώδη διά ν ά  καταβή . , . Τί ήτον αύτό; Ή το  μόνον
γέννημα τής φαντασίας του ή πραγματικώς ήσάάνύη ό Σανίν τα- 
χείαν φλογέράν έπαφήν έπί τής παρειάς του;

«Λοιπόν αύριο» έψιάύρισεν ή Μαρία Νικολάγεβνα πρός αύτόν 
έπί τής κλίμακος, ύπό τήν πλήρη λάμψ ιν τού λαμπτήρος, ίό ν  όποι
ον ό κομψός ύπηρέτης τθΰ ξενοδοχείου άμέσω; ήναψε κατά τήν ώφι- 
ξίν των. Ή  Μαρία Νικοϊ.άγεβνα έκρό.τει χαμηλωμένα τά  βλέμματα, 

.  . . «λοιπόν αύριο»
Είς τό δωμάτιόν του έπιστρέψας, ευρεν ό Σ ανίν έπί τής τρα- 

πέξης μ ίαν έπιστολήν παρά τής Τξέμμας. Κατά τήν πρώτην στιγ
μήν. κατελήφθη ύπό άποτόμου φρίκης, άλλά μετά ταΰτα προσεπάάησε 
νά  χαρή, Ινα διά τής χαράς ταύτης άποκρύψη όσον τάχιστα είς τόν 
έαυτόν του -τήν φρίκην ταύτην.

Ή  έπιστολή περιείχε μόνον όλίγας γραμμάς. Ή  Τξέμμα έξέ- 
φραξε τήν χαράν της έπί τή εύνο'ίκή «ένάρξει τής ύποάέσείυς»· συν· 
εβούλευεν αύτόν ν ά  έχη ύπομονήν καί προσέάετεν ότι έν  τή οίκία 
είναι δλοι καλά καί χαίρουσιν έκ τώ ν προτέρων έπί τή έπανόδφ 
του.»

Ό  Σ α νίν  εύρε τήν έπιστολήν ταύτην όλίγον τι ξηράν Έ ν  
τούτοις, έπήρε χαρτί καί. πέννα  καί καλαμάρι καί — τά  έρριψε πάλιν 
κατά μέρος.

«Καί τί ν ά  γράψω; Αύριο έπιστρέφω αύτοπροσώπως. Ε ίνε και
ρός νά  έπιστρέψω δσον τάχιστα!»

Κατεκλίύη είς τήν κλίνην καί προσεπάάησε παντοιοτρόπως 
ν' αποκοιμηάή δσον τό δυνατόν ταχύτερον. Α ν έμενε σηκωμένος 
καί έξυπνος, ύ ά  έσυλλογίξετο έξ άπαντος τήν Τξέμμαν — άλλ.' 
ήοθάνετο είδός τι έντροπής, ν ά  άναπαριστα είς τήν φαντασίαν του 
τήν εικόνα της. Ή σδάνετο τύψεις συνειδότος. Α λλά καδησύχασεν 
έαυτόν μέ τήν έλπίδα, δτι αύριον δά  τελειώσουν πάντα ταΰτα διά 
παντός, καί δτι δά  στρέψη διά παντός τά νώτα είς αύτό τό κενόν, 
τό άνόητον γύναιον, καί δά  λησμονήση έντελώς αύτήν τήν άνοστον 
κωμωδίαν! . . .

Ό τα ν  α ί άσδενείς φύσεις μσνολογοόσι, μεταχειρίζονται ίσχυράς 
έκφράσεις.

E t puis . . . cela ne tire pas à conséquence. ,
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Αδτά έσκέπτετο ό Σανίν τό έσπέρας δτε κατεκλίδη διά νά  κοι- 
μηδή. Α λλά τί έσκέπτετο τήν άκόλουδον πρωίαν, ότε ή Μαρία 
Νικολάγεβνα άνυπομόνωζ έκρουε τήν δέραν τού δωματίου του μέ 
τήν κοραλλίνην λαβήν τού μαστιγίου της, δτε είδεν αύτήν Ιόταμένην 
παρά τψ ούδφ τού δωματίου του — κρατούσαν έπί τού βραχίονος τό 
έπίσυρμα τού βαδυκυάνοο ένδύματος τής Ιππασίας, φορούσαν έπί τής 
εύπλοκάμοο κεφαλής μικρόν άνδρικόν πίλον, κσ.ί πέπλον καταβαί- 
νοντα  πέραν τώ ν ώμων της, καί μειδιώσαν διά τώ ν χειλέων, διά 
τώ ν όφδαλμών, δι' όλσκλήρου τού προσώπου της — τί έσκέπτετο 
τότε ό Σανίν, δέν άναφέρει ή ιστορία.

«Λοιπόν ; είσδε έτοιμος;» έφώναξε περιχαρής ή Μαρία Νικο- 
λάγεβνα.

Ό  Σ ανίν έκόμβωσε τό φόρεμά το» καί έπήρε σιωπηλής «όν 
πίλόν του.

Ή  Μαρία Νικολάγεβνα έρριψεν αύτψ βλέμμα άπαστράμτον, 
ένευσεν αύτψ μέ τήν κεφαλήν καί κατέβη ταχέως τήν κλίμακμ. Ό  
Σ ανίν τήν ήκολοόδησε μετά σπουδής.

Οί ίπποι ίσταντο ήδη έμπροσδεν τής δύρας. Ή σ α ν  δέ γρείς: 
μία χρυσόφαιος, όλίγον τι Ισχνή, ά λλ ’ ώραία καί έκτάκτως πρρετώ- 
δης φσρβάς έξ εύγενόδς αίματος, μέ ξηράν κεφαλήν, μέλανάς προσέ
χοντας όφδαλμούς, καί έλαφείους πόδας, — διά τήν Μαρίαν flixo· 
λό,γεβναν' είς βωμαλάίος, σωματώδης, ¿λίγυν τι βαρύς όλάμ»υρος_ 
Ιππος β α ρ β ά τ ο ς  —  διά τόν Σ α ν ίν  ό τρίτος ίππος ήτο διά τόν 
groom, (τόν νεαρόν Ιπποκόμον) προωριομένος. Ή  Μαρία ήίιμολά· 
γεβνα άνετινάχδη εύπετώς έπί τού έφιππίου. ' Η φορβάς ήρχιρε νά 
ποδοκροτή και νά  όρχήται, νά  ύψώνη τήν ούράν καί ν ά  σηκώνη 
τούς προσδίους πόδας. Αλλ' ή Μαρία Νικολάγεβνα ήτο έξμίρετος 
ίππεύτρια καί ήξευρε ν ά  τήν χαλιναγωγη.

Ύ πελείπετο ήδη, ν ' άποχαιρετίση ίό ν  Πολοσώφ, όστις μέ τόν 
ξ ε κ ο μ π ω μ έ ν ο ν  έπενδύτην του καί μέ τό άναπόφευκτον φ έ σ ι ο ν  
είχε προβάλη είς τόν έξώστην καί ήρχισε νά νεύη τινάσσων τό : έκ β α 
τ ί σ τα ς  μανδήλιόν του — ούδαμώς μειδιών, ά λλά  τούναντίον, ρυνω· 
φρυωμένος. Καί ό Σανίν ωσαύτως άνετινάχδη έλαφρός έπί τού 
έφιππίου. Ή  Μαρία Ν ικολάγεβνα έχαψ έτιαε  τόν  κ ύρ ιον Τίολοαώφ 
μέ τό μαστίγων καί είτα έκτύπησε δι' αύτού τόν κεκυρτωμένον τρά
χηλον τού Ιππου της. Ό  ίππος άνέσήκωσε τούς προσδίους πόδας, 
έσκίρτησε καί είτα έξεκίνΓΙ08, φρυάττων καί τρέμων καδ’ όλα τά 
μέλη, ήσύχως καί μέ βήματα Ινρυδμα. Ό  Σανίν ήκολούδει καί 
παρετήρει τήν Μαρίαν Νικολάγεβναν, ήτις μετ' αύτοσυνειδηοίας, 
άσφαλείας καί χάριτος έταλάντευεν εύρύδμως τό άνω ήμισο τού σώ
ματος, τό μεγαλοπρεπές καί εύκαμπτον, τό ύπό τού στηδοδέσμου 
ίκανώς μέν περισφιγγόμενον, άλλά  μηδαμώς ένοχλούμενον. Έστρε
ψε τήν κεφαλήν της καί ένευσε διά τώ ν βλεμμάτων. Ό  Σμνίν 
έπλησίασε παρά τό πλευρόν της.

«Λοιπόν. Βλέπετε τί ώραία που είνε; Σάς τό λέγω  διά τελευ- 
ταίαν φοράν πρίν χωρισδούμε: Είσδε δελκτικώτατος καί — δέν δά  
μετανοήσετε δ ί  αύτήν τήν έκδρομήν.»

Μετά τάς τελευταίας ταύτας λέξεις ένευσεν έπανειλημμένως 
μέ τήν κεφαλήν της, ώς ν ά  ήδελε διά τώ ν νευμάτων τούτων νά 
έπιβεβαιώση τούς λόγους της καί συγχρόνως νά  έξηγήση τήν σημα
σίαν των.

Ή  Μαρία Νικολάγεβνα έφαίνετο τοσοΰτον ΰπερμέτρως εύτοχής, 
ώστε ό Σ α νίν  ένέπεσεν είς τήν μεγίστην έκπληξιν. Γό πρόσωπόν 
της είχε προσλάβη μάλιστα τήν ήρεμον έκείνην έκφρασιν, τήν όποίαν 
παρατηροΰμεν είς τά παιδία, όταν είναι πολύ, πολύ εύχαριστημένα. 
Προήλασαν βάδην μέχρι τής «ύλης τής πόλεως καί είτα προύχώρη- 
σαν έν ταχεί καλπασμψ πέραν τής λεωφόρου. Ό  καιρός ήτο έξσ-'" 
ρετος, άληδινή καλοκαιρία δερινή. Ό  άνεμος προσέπνεε τά πρόσω
πά  τ α ν  καί έψιδύριξεν εύαρέστως είς τά ώτά των. Ά μφ ότεροι 
ήσδάνοντο έκτακτον εόδυμίαν. Αίσδημα τής νεότητος καί τής ύγείας, 
τής έλευδέρας,- άχαλινώτου ξωής είχε κυριεύσει άμφοτέρων τάς καρ
δίας καί ένετείνετο από στιγμής είς στιγμήν.

Ή  Μαρία Νικολάγεβνα ¿σταμάτησε τόν ίππον της καί είτα 
πάλιν έξεκίνησε βάδην. Ό  Σ ανίν ήκολούθησε τό παράδειγμά της.

« Ιδέτε;» ήρχισε λέγουσα μέ βαδύν, εύδαιμονίας στεναγμόν 
«Ίδέτει μόνον έτσι αξίζει τόν κόπο νά  ξή κανείς. Ό τα ν  μάς πι- 
τυχαίνηι έκείνο πού έπιδυμούσαμε καί τό όποιον μάς έφαίνετο άδύ- 
νατον, τότε άπόλαυσις, άπόλαυσις — έως έδώ!·

"Υψωσε ταχέως τήν χείρά της ύπεράνω τοΰ λαιμού, όπως αί· 
σδητοποιήση τούς λόγους της.

Καί πόσον καλός, «όσον φιλάνδρωπος είνε τότε ό άνδρωπος! 
Παραδείγματος χάριν έγώ, «όσον καλή είμαι τώρα, αύτήν τήν στιγ
μήν ! Αίσδάνομαι ότι είμποροϋσα νά  έναγκαλισδώ δλον τόν κόσμον! 
Δηλαδή . . . Ό χ ι  όλον τόν κόσμον . . . Ε κε ίνον  έκεϊ παρα
δείγματος χάριν, δέν δά  είμπορούσα νά  τόν έναγκαλισδώ.»

Έ δειξε μέ τό μαστίγιον βακένδυτόν τινα  γέροντα, όστις έπο- 
ρεόετο άνά τό άκρον τής λεωφόρου.

«Αλλά είμαι πρόδυμη, νά  τόν κάμω εύτυχή. Αί σόι πάρε 
αύτό!» έφώναξε γερμανιστί πρός τόν γέροντα καί έρριψεν είς τούς
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πόδας ίου τό βαλάντιόν της. . Τό μικρών καί βαρύ βαλάντιον — 
(Tórs δέν ήααν άκόλη γνωστά τά Portemonnais) — éneas παταγωδώς 
έπί τού έδάφους.

. '  Ο γέρων ύψωσεν ΙκιΐΚηκτος τά  βλέμματΑ του κσλ έστη Ακίνη
τος. Ή  Μαρία Νικολάγεβνα ήρχισε ν ά  γελφ δυνατά καί ώτρυνε τόν 
τδν ίππον εις καλπασμόν. ■<

’Αγαπάτε, ώς βλέπω, πολύ τήν ίππαοίαν; «ήρώτησεν ό Σανίν, 
•πληαιάσας πρός αύτήν.

Ή  Μαρία Νικολάγεβνα ¿σταμάτησε πάλιν τδν Ιππον της άπο- 
τόμωζ. «Ή θελα μόνον ν ' άποφύγω τάς εύχαριστίας του. Ό ποιος 
μέ ευχαριστεί, μοό χαλάει όλη τήν εόχαρίστησι. Διότι, ώς βλέπετε, 
δ έν  <ό έπραξα δι1 αδτδν ά λ λ ά  δ ιά  τδ ν  έαυτδ μου. Διατί λοιπδν 
νά  σταθώ ν ά  μέ εόχαριστήση; Μ* ¿ρωτούσατε κάτι τ ι; Δέν σάς 
ένόησα.»

«Σάς ήρώτησα . . . έπεθόμουν νά .μ άθω  διατί είσθε σήμερον
τόσον περιχαρής;·

«Έτσι, τώρα είμεθα έλβόθεροι ώσάν τά  πουλιά!» έφώναξεν ή 
Μαρία Νικολάγεβνα. «ΠοΟ ν ά  τραβήξουμε τώρα; Πρδς βορράν, 
πρός μεσημβρίαν, πρδς άνατδλάς, ή πρδς δυσμάς; Ίδέτε: είμαι ώς 
6 βασιλεύς τής Οδγγαρίας κατά τήν στέψιν» (έδειξε μέ τό μαστίγιον 
δ λ α -τά  σημεία τοΰ όρίξοντος), «όλα αέτά  ε ίνα ι ίδικά μας! Νά σάς 
είπώ; Βλέπετε ¿κείνα τά ώραία δάση καί τά βουνά; Ε κ ε ί νά  τρα
βήξουμε, έκεΠ»

«Στά βουνά πού βασιλεύει ή γλοκειά έλευθεριά.»
Ά πέκλινεν άπό τής λεωφόρου καί ήλασε τδν Ιππον διά στενής 

άπατήτου όδοϋ, ήτις πράγματι έφαίνετο άγουσα πρός τδ δάσος-
Ό  Σ ανίν ήκολοδάησεν αδτήν έπ' ίσης ταχέως,
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Ό  διά τώ ν άγρων άπάτητος δρόμος μετεβλήάη μετ’ ού πολύ 
εις άτραπδν καί έπί τέλους έληξεν εντελώς παρά τινα  τάφρον. Ό

Η ΤΡΟΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ τοΟ 1871—1873· Βόρεια «ρόσοψις.

«Νά σάς είπώ;» είπεν ή Μαρία Νικολάγεβνα — καί ή δέν 
ένόησε πάλιν τήν έρώτησιν τσϋ Σ α νίν  ή δέν  έδεώρησεν άναγκαίον 
νά  τψ άποκριθή— «αύτδς ό Ιπποκόμος, όπου μάς άκολουδεί καί δέν 
βλέπει τήν ώρα πότε ν ά  γυρίσουμε, μέ δργίξει φοβερά. Πώς νά  τδν 
ξεφορτωθούμε;» είπε καί έξήγαγεν έκ τού θυλακίου τδ σημειωμα- 
τάριόν της, αΝά τδν στείλω. μέ ένα γράμμα εις τήν πόλιν; Ό χ ι 

. ·. . δέν πάει. Ά  ξεύρω τδ  μέσον! Τί είν ' έκβϊνο έκείέμπρός 
μας; Ταβέρνα;»

Ό  Σ α νίν  έκύταξε κατά τήν ύποδειχθείσαν αύτ<ί> διεύθυνσιν.
«Ναι, φαίνεται νά  είνε ταβέρνα.» ,
«Ωραιότατα! θ ά  τδν διατάξω νά καθίαη έκεί καί νά  πίνη 

μπίρρα έως ότου ν ά  έπιστρέψουμε.»
«Ά λλά  τί θ ά  σκεφθη;»
«Τί μας μέλει αδτό; "Αλλως τε δέν θ ά  σκεφθή άπολύτως τί

ποτε. Θά πίνη μπίρρα καί μ’αύτδ basta. Τώρα λοιπόν, Σανίν» (ήτο 
ή πρώτη φορά δποδ τδ ν  ώνόμαξε μ έ  οικειότητα κατά τδ  οικογε
νειακόν του όνομα) «έμπρός, γοργά!»

Ό τε  έφθασαν εις τό καπηλειών, ή Μαρία Νικολάγεβνα έφώ- 
ναξε τδ ν  ιπποκόμον. καί τώ είπε τί όφείλει ν ά  πράξη. Ό  νεανίας, 
Ά γ γ λ ο ς  τδ γένος καί τήν Ιδιοσυγκρασίαν, έθηκε σιωπηλός τήν χείρα 
εις τήν παρωπίδα του πίλου του έπήδησε κάτω άπό τού Ιππου καί 
έσυρεν αδτδν άπδ ςώγ ήνίων, '

Σ ανίν έπρότεινε νά  έπιστρέψωσιν. Ά λ λ ’ ή Μαρία Νικολάγεβνε 
είπεν: «Ό χι! Θέλω ν ά  πάμ’ έκεί ’ς τά βουνά! Κατ’ ευθείαν, δπαχ
τά  πτηνά!» — καί ήνάγκασε τδν Ιππον ν ά  ύπερπηδήση τή\· τάφρον 
Ό  Σ α νίν  έμμήθη τό παράδειγμά της.

"Οπισθεν τής τάφρου έξετείνετο εις λειμών. Κατ' άρχάς ξηρό; 
ών, καθίστατο όλίγον κατ’ ολίγον δγρός καί έπί τέλους άλως τελ 
ματώδης· τό ύδωρ άν.έβλυξε «ανταχόθεν είς τδ  έδαφος καί ¿σχημά
τιζε μικρά έλη, διά μέσου τώ ν όποιων έξεπίτηδες ήλαυνε τδν ίπποι 
της ή Μαρία Νικολάγεβνα, γελώσα καί φωνάξουσα:

«θέλω νά  παίξουμε σάν τά παιδιά τοΰ δρόμου.»
«Ξεύρετε;» ήρώτησε τδν Σανίν, «τί σημαίνει ή φράσις: κυνηγώ 

•ςτά βάλτα;»
«Ναι.» άπήντησεν ό Σανίν.
«Είχα ένα θειον» έξηκολούθησεν ή Μαρία Νικολάγεβνα «δστα 

ήτο πολύ φίλος τοΰ κυνηγιού. Τ ήν άνοιξι τδν έσυνώδευα‘ςτό κυ
νήγι. "Q, τ ί  ώραία πού ήτανε’. Κ αί τώρα κυνηγούμε ο ί δύο μας 
σείς καί έγώ , μέσα 'ςτά  βάλτα. Βλέπω, δτι είσθε όλως δι’ δλοι 
'Ρώσσος, καί όμως θέλετε ν ά  πάρετε γυναίκα ’Ιταλίδα. Καλά 
Αύτδ είνε δική σας δουλειά.. ωΤί είν’ αύτό; πάλε κι' άλλο αΰλάκι- 
Χώππ!»

Ό  ίππος έπήδησεν ύπεράνω τής τάφρου, άλλ ' ή Μαρία Νικο 
λάγεβνα έχασε τδν πίλον καί ή κόμη της ήπλώθη πλοκαμηδδν. έπ!
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τω ν ώμων της. · Ό  Σ ανίν ήθέληβε νά  καταβή άπδ του ίππου διά 
νά  σηκώση τδν π ίλον, ά λλ ’ έκείνη τφ  έφώνσξεν «’Αφήσατε! Θά 
τόν  σηκώσω έγώ μόνη!» Ταΰτα είπσϋσα έκ λινεν  άπδ τού έφιχχίοο  
της βαθέως πρός τά κάτω, έδεσε τήν λαβήν τού μαστιγίου εις τόν 
πέπλον της καί κατώρθωσε πραγματικώς ν ά  τδν σηκώση. ΕΙτα έθη- 
κεν αδτδν έπί τής κεφαλής, άφήκεν όμως τήν κόμην της λυτήν καί 
κρεμαμένην έπί τώ ν ώμων της. ’Επειτα δέ, έκβαλούσα, άπαράλ- 
λακτα δπως οί Κοζάκοι κατά τήν προσβολήν, έκ βάθους τοΰ λ ά 
ρυγγας όξείαν κραυγήν, ήλασε ταχέως τδν Ιππόν της πρδς τά έμ
πρός: Ό  Σανίν ήλαυνε παρά τό πλευρόν της, προχωρών ύπεράνω 
τάφρων, φραγμών καί βυάκων, βυθιζόμενος εις τελματώδη μέρη, 
άπαλλατδμενος έξ αδτών μετά κόπου, άναβαΐνων άνωφερείας καί 
καταβαίνων κατωφερείας, καί πάντοτε έχω ν τούς όφθαλμούς προση
λωμένους είς τδ πρόσωπον εκείνης. Καί τί πρόσωπον ήτον αύτό! 
Τά πάντα έν αύτφ έφαίνοντο ήνεωγμένα: ευρέως ήνεωγμένοι ήσαν 
οί δφθαλτοί της- άνοικτά ήσαν καί τά  χείλη, καί οί βώθωνες, ού 
•πνες άπλήστως είσέπνεον τήν πρωινήν αύραν. Έκύτταξε κατ' εύ- 
θείαν έμπροσθεν της καί έφαίνετο ώς νά  ήθελε νά  ύποτάξη εις 
έαυτήν πάντα , δσα έβλεπεν — τήν γήν, τόν ούρανόν, τόν ήλιΟν 
καί τδν άέρα — καί μόνον δι' έν  πράγμα έλυπείτο, δτι ύπήρχον 
τόσον ολίγοι κίνδυνοι· — όλους θ ά  τούς άψηφούσε!

«Σανίν,» ¿φώναξε, «δέν είνε ώσάν 'ς  τη ν  1. ίο η ο η  ΐοά  Βατξβι·; 
Μέ μόνην τήν διαφοράν δτι σύ δέν είσαι νεκρός — αλήθεια; Δέν 
είσαι δά νεκρός; . , . ’Εγώ, έγώ ξώ!»

Ό λ ο ν  της τδ πδρ, δλη της ή τόλμη καί ή δύναμις έξέσπασαν. 
Αύτή δέν είνε πλέον ’Αμαξών φερομένη έν  ταχυτάτφ καλπασμιδ, 
είνε νεαρός θήλυς Κένταυρος, κατά τδ ήμισυ θηρίον, κατά τδ ήμισυ 
θεά  — καί τδ ήσυχον, καλώς ήγμένον έδαφος δπερ έν τή άγρια 
όρμή της ποδοπατεί, μετά θαυμασμού παρατηρεί αύτήν διιπταμένην.

Έ π ί τέλους έσταμάτησεν ή Μαρία Νικολάγεβνα τδν άφρίξοντα 
καί καταλασπωμένον Ιππον της, όστις έτρεμε καί έταλαντεύετο ύπ’ 
αύτήν, ένω δ ισχυρός άλλά  βαρός Ιππος τού Σ ανίν έπνευστία.

«Λοιπόν, δέν είνε ώραία;* ήρώτησεν ή Μαρία Νικολάγεβνα 
ταπεινοφώνως.

«Θαυμάσια!» άνεφώνησεν ό Σ ανίν ένθουσιωδώς.
Τ δ αίμα ήρχισε ν ά  βράξη είς τάς φλέβας του.
«Περιμένετε άκόμη· νά  ίδήτε τδ τέλος!». ύπέλαβεν ή Μαρία 

Νικολάγεβνα καί έξέτεινε τήν χεΐρα. Τό χειβόκτιον είχε κατα- 
σχιοθή.

«Σάς είπα ότι θέλω  ν ά  σάς φέρω ’ςτά βουνά, ’ςτό δάσος ... . 
Νά τα, τώ βουνά!»

Καί πραγματικώς, περί που διακόσια βήματα άπό τδ μέρος, 
όπου ¿σταμάτησαν δί τολμηροί ιππείς, ήρχιξον-έκτεινόμενα τά όρη, 
τά κεκαλυμμένα μέ ύψηλά δένδρα.

«Βλέπετε; έκεί είν ' ένας δρόμος. Ά ς  ξανασάνόυμε λιγάκι — 
κ' έπειτα πάλιν έμπρός! Α λλά . . . Πρέπει ν ά  άφήσουμε καί 
τ’ άλογα  ν ά  ξανασάνουν λιγάκι.»

(Έ πεται τό τέλος.)

Μ—

ί .  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΡΙΑΑΠΑΡΤΣΕΡ, μετά βιογραφίας ( έ ν

c e }.: 305).
2. ΧΡΥΣΟ ΥΝ ΣΤΕΜΜΑ, καί 3·. Η  ΑΓΟΡΑ ΤΟΝ ΜΥΚΗΝΟΝ. 

Έ κ  τώ.ν ανακαλύψεων τού Σλήμαν (έν σελ. 308-309) 
Έ κ  τού έν  έτει 1878 δημοσιευθέντος έργου του 

Σλήμαν «Μυκήναι» (Έ ρέυνα ι καί άνακαλύψείζ αύτού 
έν  Μυκήναις καί Τίρυνθι) παρέχομεν ένταϋθα τήν ει
κόνα τής κυκλοτερούς αγοράς τών Μυκηνών καί τών 
έ ν  αύτή άνακαλυφθέντων βασιλικών τάφων. — Ό  .δι
πλούς παράλληλος κύκλος τών λίθινων πλακών, ό πε- 
ριβάλλων τήν άγοράν, έχρησίμευεν ώς έδρα, έφ' ής 
έκάθητο ό έν  τή άγορά συνηθροισμένος δήμος, ένώ ό 
άγορητής 'ίστατο όρθιος έν  τψ μέσω, ώς φαίνεται έκ τής 
Ίλιάδος -(Α, 58. 6 8 , ιο ί'.-Β , 5 3 · 9 ®> 9 9 ) κα* έκ τοϋΣο- 
φοκλέους (Οίδ. Τύραν. ι 6 ι, Αρτεμιν, ά  κυκλόεντ’ άγο- 
ρ&ς θρόνον ευκλέα θάσσει). Περί τού κυκλοτερούς 
σχήματος τής άγοράς μαρτυρεί καί τό χωρίον του Εύ- 
ριπίδου (Όρέστ. 919) ένθα άναφέρεται «άγοράς κύκλος». 
Ά λλ ’ έκ πασών τών άρχαίων μαρτυριών σπουδαιότατη 
είνε ή  του Όμηρου αύτού (Ίλ. Σ, 4 9 7 —5 ° 5) ένθα ή 
άγορά τής ήρωικής εποχής ρητώς περιγράφεται ώς 
ε ρ ό ς  κ ύ κ λ ο ς ,  περί δν  οί γ έ ρ ο ν τ ε ς  έ κ ά θ η ν τ ο  έπί  
ζ ε σ τ ώ ν  λ ί θ ω ν

Ο ί δέ γέροντες 
Είατ’ έπί ξβστοίσι λίθάις ίερψ ένί κύκλω. ■

Καί έν  Όδυσσεία (η, 4 ~ 7  κσί !7 )
Φαιήκων άγόρήνδε, ή σφιν παρά νηυσί τέτυκτο,

Έ λθόντες δέ καθίξον έπί ξεστοίσι λίθοισιν . . .  
Καρπαλίμως δ’ δμπληντο βρωτών άγοραί τε καί έδραι 
άγρομένων

Έ κ  τής πέμπτης φδής τού Πινδάρου έ^άγεται προσ-' 
έτι ότι έν  τή άγορά τής Κυρήνης έτάφησαν ό ιδρυτής ' 
αύτής καί ό πρώτος αύτής βασιλεύς (6 ηο π. X.) καί άλ
λοι πολλοί βασιλείς, ίσως διάδοχοι αύτοϋ. 'Ωσαύτως ή 
άγορά τών Μεγάρων ήτο ιδρυμένη περί τόν τάφον τού 
Κοροίβου καί άλλων ήρώων, ώς μάνθάνομεν έκ τού 
Παυσανίου. 'Όπως λοιπόν έν  Μεγάροις καί έν  Κυρήνη, 
οϋτω καί έν  τή άκροπόλει τών Μυκηνών ή άγορά εΐχέν 
ίδρυθή κύκλω περί τούς τάφους τών βασιλέων καί ήγε- 
μόνων. — Έ κ  τών έν  τοίς τάφοις τούτοις άνευρεθέντων 
πολυαρίθμων σκευών καί κοσμημάτων, ών τήν λεπτο
μερή περιγραφήν εύρίσκουσιν οί ένδιαφερόμενοι έν  τψ 
μνημονευθέντι έργψ τοΰ Σλήμαν, παρέχομεν ένταΰθα 
τό λαμπρότατον χρυσοΰν στέμμα (έν σελ. βΟδ), όπερ 
εινε εν  τών πολυτιμότατων καί θαυμασιωτάτων κειμη
λίων τών εύρεθέντων έν  Μυκήναις. Τό στέμμα τούτο 
έχει πραγματικόν μήκος 2 ποδών καί ι  δακτύλου, είνε 
δέ έντελώς κεκάλυμμένον μέ προε£έχοντα άσπιδοέιδή 
κοσμήματα, μετά θαυμασίας τέχνης έπε^ειργασμένα, 
καί παρέχοντα είς τό όλον άπεριγράπτως ώραίαν όψιν, 
ετι μάλλον έΣ,ωράίϊ,ομένην ύπό τών 36 μεγάλων χρυ
σών φύλλων, άτινα κοσμοΰσι το άνω μέρος τού στέμ
ματος.

4. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η  ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΓΥΝΗ. Ε ίκ ώ ν  ύ π ό  
Ludwig Feldmann (έν σελ. 313)·

5- Η ΤΡΟΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ Σ ΑΝΑΣΚΑΦΑΣ ΤΟΥ 1871 — 73- 

Έ κ  τών άνακαλύψεων τοΰ Σλήμαν (έν σελ. 3 16).



Ν έα  ό δ ό ς  π ρ ό ς  ι ό ν  β ό ρ ε ι ο ν  πώλον .  Π ολλοί κατά τά 
τελευταία τεσσαράκοντα έτη έπεχείρησαν έκ διαφόρων μερών νά  προ· 
χωρήσωσι μέχρι τού βορείου πόλου τής γής, άλλά πάσαι αύτών αΐ 
προσπάθειας άπέβησαν μάταιοι. Ή  ύπό τόν Nares άγγλική έκστρα- 
τεία, ήτις προόχώρησε διά τού Σμίθαουνδ κατά τό μήκος τής δυτικής 
άκτής τής Γροινλανδίας, έφθασε κατά τό βορειώτατον αδτής σημεϊον 
μέχρι 83° 20  βορείου πλάτους, βραδύτερον δέ, έν έτει 1876, οί Αμε
ρικανοί ύπό τόν Greely προύχώρησαν άκδμη έν τέταρτον τής μοίρας 
βορειότερον, άλλά  π ^ α ν  τοΰ οημείου τούτου ούδείς πλέον ήδυνήθη νά 
προβή. Ή  ύπό τοΰ Kane κατά πρώτον δειχθεϊσα αΰτη όδός διά τοΰ 
Σμίθσουνδ κατά τό μήκος -τής δοτικής άκτής τής Γροινλανδίας ούδε- 
μίαν πλέον παρέχει ελπίδα έπιτοχίας εις τούς έπιχειροΰντας ν ά  φθά· 
αιοβι μέχρι τοΰ Βορείου πόλου. ’Επ’ Ιαης μάταιαι άβέβηοαν πάααι 
αί μέχρι τούδε γενόμεναι άπόπειραι διαβάοειος διά τής μεταξύ άνα- 
τολικής Γροινλανδίας καί Spitzbergen χώρας. ’Ελάχιοτα κατώρθω- 
οαν οί ύπό τόν Koldewey προχωρήσαντες διά τής όδοΰ ταύτης Γερ
μανοί έρευνηταί, ένψ ό "Αγγλος Parry τψ 1827 κατώρδωοε τούλά- 
χιοτον νά  φδάση μέχρι 82° 45 ' βορβίου πλάτους, Ισως δέ δ ’ άφι- 
κνείτο μέχρις αύτοΰ τοΰ βορείου πόλου, άν  αί παγιομέναι έκτάοεις, 
άς διήλαυνον τά έλκυδρά του, δέν μετεκινοΰντυ κατ’ άντίδετον φο
ράν ,  πρός νότον. Περαιτέρω πρός άνατολάς, έκ τής Νέας γής, 
(Νόβαγια Ζέμλια), έπεφάδηοαν οί Αύβτριακοί ύπό τόν Payer καί 
Weyprecht, νά  προχωρήβωοι πρός τόν βόρειον πόλον, ά λλά  μετ’ ού 
πολύ είδον ότι διά τής όδοΰ ταύτης δέν ήτο δυνατόν νά  τύχωοι τοΰ 
οκοποΰ τω ν- τό πλοϊον αύτών καταληφδέν ύπό μεγάλω ν όγκων 
πάγου εφέρετο ώς παίγνιον τών δαλαοοίων ρευμάτων τήδε κακείοε 
Ρ-έχρις ού τυχαίως άφίκετο παρά τινα  όμάδα νήβων, αΐτινες έκτοτε 
έλαβον τό όνομα τοΰ Φραγκίοκου Ίωβήφ. Έ κ  τού Βεριγγίου πορδ· 
μοΰ έξεκίνησε τψ 1879 ό Δρ.  ̂I.ong μέ τό πλοϊον »Jeanette» καί 
είοεχώρηαεν είς τόν άγνωβτον πολικόν ώκεανόν, όχι μέ τόν οκοπόν 
νά  φδάβη είς τόν βόρειον πόλον, άλλά  διά νά  έλδη πρός βοήδειαν 
τοΰ έρευνητοΰ Nordenskjöld, περί’ τής τύχης τοΰ όποιου άπό πολλών 
ήδη έτών ούδεμία είδησις έλαμβάνετο. ’Α λλά καί-αΰτη ή έπιχείρηοίς 
τοΰ Long άπέτυχεν οίκτρώς, διότι οί πλείβτοι τώ ν γενναίω ν άν- 
δρών, οϊτινες άπετέλουν τό πλήρωμα τής Jeanette, άπωλέοδηοαν είς 
τάς φοβερός έρημους τώ ν πάγων. Κατά τάΰτα πάαα νέα άπόπειρα 
πρδς έξερεύνησιν του βορείου πόλου τής γής παρέχει έκ τω ν προ· 
τέρων τήν πλείατην πιδανότητα άποτυχίας, έλαχίοτην δέ έλπίδα 
έπιτυχίας. Ούχ ήττον όμως εύρίοκεται καί οήμερον άνήρ άρκούντως 
Ικανός καί θαρραλέος διά ν ά  έπιχειρήοη νέαν πρός τόν βόρειον 
πόλον έκδρομήν. Ό  Δρ. Νάνοεν, ό αύτός έκεϊνος άνήρ, όβτις πρώ
τος κατώρδωοε νά  περάοη κατά πλάτος τήν παγετώδη έρημον τής 
Γροινλανδίας, προτίδεται ήδη νά  προχωρήβη μέχρι τοΰ βορείου πό
λου, τήν δέ έπιτυχίαν τής έπιχειβήσεώς του ταύτης βαβίζει επί τής 
ύπάρξεως γενικού τίνος δαλαβοίου βεύματος. Έ ν  έτει δηλ. 1884 
εύρέδη παρά τη δυτική άκτή τής Γροινλανδίας, πληβίον τοΰ Juliane- 
haab, παράδοξόν τι εΰρημα: Μετά τίνος μεγάλου όγκου πάγου έφέ- 
ρετο πρός τήν ξηράν ένδυμά τι ναύτου κεχριβμένΟν έλαίψ, καί φέ- 
ρον σημειωμένον τό όνομα τοΰ ναύτου, δβτις ήτο εις έκ τώ ν 'ά ν- 
δρών τοΰ πλοίου Janette, τών άπολεβδέντων παρά τη βορειοτάτη 
άκτή τής Σιβιρίας.

Έ κ  τοΰ εύρήματος τούτου ουνεπέρανεν ό Νάνοεν ότι ύπάρχει ίσχυ- 
ρόν τι δαλάοβιον ήεΰμα, τό όπόίον άπό τών νήβων τής βιβιρικής δαλάσ- 
βης φέρεται κατά τήν πρός τόν βόρειον πόλον διεύδυνβιν καί κατέρχεται 
κατά μήκος τής δυτικής άκτής τής Γροινλανδίας. ΕΙς τήν όδόν ταύ- 
την πρέπει ν ά  ύπάρχη καί άρκετή άνοικτή δάλαββα, διότι άλλως τό 
ένδυμα έκείνο δέν δά  ήδύνατό ν ά  διανύβη δλον αύτόν τόν δρόμον. 
Ακριβώς λοιπόν έπί τής ύπάρξεως τοΰ δαλαβοίου τούτου ρεύματος 

στηρίζει ό Νάνοεν ρό οχέδιον τής έπιχειρήοεώς του πρός έξερεύνησιν

τοΰ βορείου πόλου. ΕΙνε πεπειβμένος ότι έκ τώ ν βιβιρικών νήβων 
άναχωρών δά  συνάντηση μέν κατ’ άρχάς μεγάλα καί δυβυπέρβλητα 
προοκόμματα, όλόκληρα όρη έκ πεπηγμένου ΰδατος, καί διά τοΰτο έσχε- 
δίαοεν Ιδιαίτερόν τι πλοϊον,τό όποιον δέν δύναται εόκόλως νά  ουντριβή 
ύπό τώ ν πάγων, άλλ’ είς έκάοτην πίεοιν έπί τού πάγου κινείται ταχύ- 
τερον. Ό τα ν  όμως άπαξ- ύπερβή τά προοκόμματα ταΰτα, πιοτεύει ό 
Νάνοεν ότι εύκόλως δά  δυνηδή ν ά  προχωρήβη πρός τόν βόρειον 
πόλον, φερόμενος ύπό τοΰ βεύματος δαλάοβης, κατά τό μάλλον ή 
ηττον άπηλλαγμένης πάγων. Τό οχέδιον τοΰ τολμηρού έρευνητοΰ 
έχει κατά τό φαινόμενον μεγάλην πιδανότητα έπιτυχίας, ούχ’ ήττον 
όμως είς τοιαύτας άκριβώς έπιχειρήοεις ή έπιτυχία έξαρτάται κατά 
τό πλεϊβτον έκ τυχαίων συμπτώσεων, καί ούχί έκ δεωριών. Ε ν τ ο ύ 
τοις παρά τού Νάνοεν, όβτις κατώρδωοβν ό τι έφαίνετο μέχρις έβχά· 
τω ν άκατόρδωτον, καί ό όποιος κέκτηται πάντα τά προβόντα τοΰ 
έρευνητοΰ τώ ν βορειοτάτων χωρών, δυνάμεδα ν ά  πρύοδοκώμεν λίαν 
ένδιαφέροντα άποτελέοματα τής έπιχειρήοεώς του.

Έ τ ο ι μ ό τ η ς  π ν ε ύ μ α τ ο ς .  Ό  Γουσταύο; Βάζας, βαοιλεύς τής 
Σουηδίας, μετά τόν θάνατον τής συζύγου αύτοΰ Αικατερίνης, ή μετά 
τής όποίας συμβίωοίς του δέν ήτο εύτυχής, προέβη είς δεύτερον γά 
μον καί έξέλεξε κυρίαν τινά νεαράν καί ώραίαν, τήν Μαργαρίταν 
φ. Λειονχούβεδ, θυγατέρα ένός πρώην συμβούλου τού κράτους. 
Α λλ’ αΰτη ήτο ήδη μέμνηοτευμένη μετά τίνος νέου Sture, έξ εύγε- 
νοΰς Σουηδικής οίκογενείας, ύπό τοΰ όποίου καί ήγαπάτο περιπαδώς, 
ούχ ήττον όμως οί συγγενείς τής μνηστής, καί αύτή ή μνηοτή νίκη- 
θεϊοα ύπό τής φιλοδοξίας, έδωκαν τήν προτίμηοιν είς τόν βασιλέα 
Γουοταΰον. Ή  Μαργαρίτα έγένετο βασίλισσα τής Σουηδίας τφ  ¡536, 
καί τοιουτοτρόπως ό Sture άπώλεοε διά παντός τήν λατρευτήν μνη
στήν του, ύπό τής όποίας μάλιστα ένδομύχως άντηγαπάτο. Ό  δυ
στυχής έραστής έπεδύμει διακαώς ν ά  τήν έπανίδη καί νά  διαλεχδή 
πρός αύτήν. ’Ο λίγον χρόνον μετά τούς βασιλικούς γόμους μετέβη 
είς τό παλάτιον καί κατώρδωοε διά πολλών μέσων ν ά  άξιωδή μυ
στικής συνδιαλέξεως μετά τής πρώην μνηστής του. Ά μ α  πλησιάσας 
πρός αύτήν έπεσε σχεδόν λιπόθυμος πρό τών ποδών της, κατά τήν 
στιγμήν δέ τούτην είσήλδεν αίφνης ό βασιλεύς είς τό δωμάτιον.

■Τί σημαίνουν αύτά;» ήρώτησε μέ αύστηράν φωνήν. Ά ν έλει- 
πεν ή έτοιμότης τής βασιλίσσης, άμφότεροι δά  κατεστρέφοντο , αύτή 
καί ό δυστυχής νέος. Ά λ λ ά  χωρίς νά  συνταραχδή καθόλου, άπήν- 
τησεν ή Μαργαρίτα άμέσως: «Αγαπητέ Γουσταΰε, ό νέος αύτός ζη
τεί είς γάμον τήν άδελφήν μου Μαρέταν, τήν όποιαν άγαπψ έμ- 
παθώς!»

Άμέσως ό βασιλεύς έδωκε τήν συναίνεσίν του, καί ό Sture τοι
ουτοτρόπως έλαβεν ώς σύζυγον μ ίαν γυναίκα, τήν όποιαν ο ίτε  κάν 
έσυλλογίσδη ποτέ, μετά τής όποίας όμως βραδύτερον έζησε πολύ 
ευτυχής, ένψ' ή τοΰ βασιλέως συμβίωσις μετά τής Μαργαρίτας ήτο 
επ’ ίσης δυστυχής ώς ή μετά τής προτέρας συζύγου του. Τ.

Ά μ ε ρ ι κ α ν ί ς  μ ι μ ή τ ρ ι α  το ΰ  Σ τ ά ν λ ε ϋ .  Ή  Άμερικανίς, 
κυρία Sheldon έτοιμάζεται πρός έξερεύνησιν τών έσωτερικών χω
ρών τής Α φρικής, κατά τό παράδειγμα τοΰ Στάνλεϋ. Ή  τολμηρά 
αύτη γυνή δ ’ αναχώρηση τόν φεβρουάριον είς Σανσιβάρην, όπόδεν 
δ ά  μεταβή εις Μοζαμβίκην καί είτα δ ά  περιηγηθή τήν κεντρφαν 
Αφρικήν. Λαμβάνει δέ μεδ’ έαυτής φωνογράφον τοΰ Έδισον, 

δπως φέρη κατά τήν έπνστροφήν της είς ’Αμερικήν φωνάς τών 
άγριων. Εκτός Ιδιαιτέρου διαβατηρίου παρά τοΰ ύπουργοΰ Blaine 
δ ά  φέρη μεδ’ έαυτής καί έπιστολάς παρά τοΰ Στάνλεϋ. Ή  συνο
δεία της δ ' άποτελήται όπό Α ράβω ν καί αίδιοπίδων, ίσως δέ καί 
ύπό μικράς στρατιωτικής προφυλακής.

Έ ξ α σ κ ε ί  ή σ ε λ ή ν η  έ π ι δ ρ α σ ί ν  τ ι ν α  έπ ί  τοΰ  κα ι ρού ;  
Έ κ  παναρχαίων χρόνων βλέπομεν έπικρατοΰσαν παρά τοίς πολλοίς 
τήν γνώμην, δτν ή σελήνη έχει ίσχυροτάτην έπίδρααιν έπί τοΰ και
ρού, πρό πάντων δέ ή άλλαγή τής σελήνης, τό ά λ  λ α ξ ο φ έ γ γ α ρ ο ,  
έδεωρήδη άνέκαδεν ώς αιτία τώ ν άτμοσφαιρικών μεταβολών καί 
τής μεταβολής τοΰ καιρού. Οί πολλοί στηρίζουσι τήν γνώμην αύτών 
ταύτην έπί τής Ιδίας έκαστος πείρας, δαυμάζουσι δέ, όταν άκούσωσί 
τίνος άμφιβάλλοντος περί τοσοΰτον ώμολογημένης καί πασίγνωστου 
άληδείας. Ά ν  όμως έρωτήσωμεν ειδικόν τινα  έπιστήμονα, μετεωρο
λόγον, δστις έπί μακροτάτην σειράν έτών έσημείωνε τάς μεταβολάς 
τού καιρού έν  σχέσει πάντοτε πρός τάς μεταλλαγάς τής σελήνης, 
μανδάνομεν δτι αί διάφοροι φάσεις τής σελήνης συμπίπτουσι μέ δια- 
φορωτάτας καταστάσεις τής άτμοσφαίρας καί δτι ούδεμία ώρισμένη καί 
κανονική μεταβολή τοΰ καιρού δύναται ν ά  παραταρηδή κατά τήν άλ- 
λαγή ν τής σελήνης· τούναντίον δέ, βεβαιούμεδα δτι ό καιρός έπί τοΰ 
ήμετέρου πλανήτου άκολουδεί τήν ίδιαν αύτοΰ πορείαν, παντελώς άμε· 
ριμνών ά ν  ύπεράνω αύτοΰ είνε πανσέληνος ή νέα σελήνη ή πρώτον 
ή τελευταίον αύτής τέταρτον, ή άν  ή σελήνη εύρίοκεται πλησίον ή 
μακράν τής γής. Βλέπομεν λοιπόν ένταΰδα, δπως καί είς πλεΐστα 
ά λλα  ζητήματα, άσυμβίβαστον άντίδεσιν μεταξύ τώ ν άποτελεσμάτων 
τής έπιστήμης καί τής γνώμης · τών πολλών. Έξήγησίν τινα  τής 
άντιδέσεως ταύτης παρέσχεν ό Δρ. Μάξ Ράσσιγ: Ούτος άπέδειξε διά 
πλείστων παρατηρήσεων ότι, όταν ό ουρανός είναι αίθριος, ύπάρχει 
77 τοίς έκατόν πιδανότης δτι υπάρχει πανσέληνος μόνον 61 19 τοίς 
έκατόν πιδανότης ότι ύπάρχέι πρώτον τέταρτον καί μόλις 4  τό πολύ 
τοίς έκατόν δτι ύπάρχει τελευταίον τέταρτον, Οίαδήποτε λοιπόν καί 
ά ν  είνε ή κατάστασις τοΰ καιρού, άμα ώς ό ούρανός καθαρισθή, 
ύπάρχει ή μεγίστη πιδανότης ότι- ή σελήνη είνε πλησιφαής· έκ τοΰ 
τυχαίου τούτου συμβάματος ό λαός, κατά τήν λογικήν του, είς τήν 
πανσέληνον άπέδωκε τήν δύναμιν τής αίδριάσεως τοΰ ούρανοΰ καί 
έν γένει τής παραγωγής καλοΰ καιρού. Έ νταΰδα  λοιπόν βλέπομεν 
τήν πηγήν τής κοινής ταύτης γνώμης περί τής έπιδράσεως τής σελή_ 
νης έπί τού καιρού, έννοοΰμεν δέ συγχρόνως διατί α ί τακτικοί μετεω. 
ρολογικαί παρατηρήσεις δέν ήδυνήδησαν ν ά  έπικυρώσωσι τήν γ νώ 
μην ταύτην έπιστημονικώς.

Τό παράδοξον όμως είνε δτι, μεδ’ δλας καί παρά πάσας τάς 
επιστημονικά; παρατηρήσεις, ύπάρχουσι καί έπιστήμονβς, ώς λ. χ . ό 
Ρουδόλφος Φαλβ, οίτινες έπί τή βάσει τής ύπ’ αύτών πιστευομένης 
έπιδράσεως τής σελήνης έπί τοΰ καιροΰ έξέδωκαν καί έκδίδουσιν 
είσέτι προγνώσεις τοΰ καιρού διά μακρά χρονικά διαστήματα, δι’ 
όλόκληρον έτος. Οί έπιστήμονες ούτοι ισχυρίζονται ότι ή οελήνη 
έξασκεί τήν ύπΟτιδεμένην έκείνην έπίδρασιν διά τής ελκτικής αύτής 
δυνάμεως έπί τής άτμοσφαίρας, πιστεύουσι δηλαδή δτι διά τής έλ- 
κυστικής δυνάμεως τής σελήνης παράγονται έν τφ  άερώδει ώκεανώ, 
άπαράλλακτα δπως καί έπί τώ ν θαλασσών, παλίρροιαι (πλημμυρίς 
καί άμπωτις), καί δτι αί παλίρροιαι αύται είναι αί προκαλοόσαι τάς 
μεταβολάς τοΰ καιρού αίτίαι. Ά λλ' είνε πρόδηλον ότι, άν  συμβαί· 
νωσιν έν  τψ άερώδει ώκεανψ τοιαΰται παλίρροιαι, δά  γ ίνω ντα ι κατα
φανείς καί διά τοΰ βαρομέτρου, πρός τούτοι; δέ ή μαθηματική έπι- 
οτήμη δά  δυνηδή νά  προσδιορίση καί τό μέγεθος τής πλημμυρίδος 
εκείνης μετά τίνος άκριβείας. Καί πράγματι τοιαΰται έρευναι καί 
παρατηρήσεις έγένοντο ήδη καί άπέδειξαν άμφότεραι μετά πληρε- 
οτάτης συμφωνίας δτι α ί ύπδ τής σελήνης παραγόμεναι έν τψ άερώ-’ 
δει ώκεανώ παλίρροιαι είναι παντελώς ανεπαίσθητοι. Έκαστος γι- 
νώσκει ότι, όταν ή βαρομετρική στήλη είνε τεταπεινωμένη, έπικρατεί 
σχεδόν πάντοτε άνήσυχος καιρός μέ βρόχάς καί άνέμους, τούναντίον 
δέ όταν ή βαρομετρική στήλη εύρίοκεται υψωμένη, έπικρατεί ώς έπί 
τό πλεϊστον αίθριος καί ήρεμος καιρός. Διαφορά έ ν ό ς  μόνου χιλιο
στημορίου τοΰ μέτρου έν  τή βαρομετρική στήλη δέν συνοδεύεται ποτέ 
ύπό έπαισθητής διαφοράς τοΰ καιρού- οόδείς ποτε παρετήρησε καλλι- 
τέρευσιν ή χειροτέρευσιν τοΰ καιροΰ, όταν τό βαρότετρόν ύψώθη ή

έταπεινώθη κατά έ ν  χιλιοστόμετρον. Ά λ λ ’ έκ τώ ν γενομένων 
βαρομετρικών παρατηρήσεων καί μαθηματικών ύπολογισμών εύρέθη 
ότι ή όπό τής σελήνης προκαλουμένή έν τή ατμόσφαιρα πλημμυρίς 
δύναται ν ά  μεταβάλη τό ύψος τής βαρομετρικής στήλης τό πολύ 
πολύ κατά ' ¡ ¡  τοΰ ένός χιλιοστομέτρου. Έ κ  τούτων καθίσταται κα
τάδηλον, ότι α ί μεταβολαί τοΰ καιροΰ δέν είνε δυνατόν ν ά  πρό- 
έρχωνται έκ τοσοΰτον μικράς έπιδράσεως, ήν ή σελήνη δύναται 
ν ά  έξασκεί έπί 'τής άτμοσφαίρας. Ά λ λ ’ ένταΰθα ήδύνατό τις νά 

. άντείπη, δτι ή έπίδρασις τής σελήνης έπί τής άτμοσφαίρας δέν δύ· 
νατα ι ν ά  γνωρισθή έντελώς διά τοΰ βαρομέτρου, καί ή άντίρρησις 
αΰτη πράγματι έγένετο, ούχί άτόπως. Ά ς  πραγματευθώμεν λοιπόν 
ένταΰθα τό έξης ζήτημα: παρετηρήθη άρα, καί δύναται έν  γένει νά  
παρατηρηθή οία δήποτε έπίδρασις τής σελήνης έπί τών καταστάσεων 
τής άτμοσφαίρας, τώ ν μεταβολών τοΰ καιροΰ; Ποσάκις μεταβάλλεται 
ό καιρός κατά τήν πανσέληνον καί κατά τήν νέαν σελήνην; Καί 
πρός λόσιν τοΰ ζητήματος τούτου δέν πρέπει βεβαίως ν ά  προσδρά- 
μωμεν είς τήν ¡δίαν ημών προσωπικήν πείραν, οΰτε είς τήν πείραν 
τ ώ ν  γ ε ρ ο ν τ ο τ έ ρ ω ν ,  άλλά  πρέπει ν ά  λάβωμεν ύπ’ όψει τάς άκρι- 
βεί; σημειώσεις τής έπιστήμης. Τοΰτο έγένετο ήδη ύπό πολλώ ν με- 
τεωρολόγων. Οΰτω λ. χ , ό μετεωρολόγος Gronan έξήτασε τοιαύτας 
περί τοΰ καιροΰ σημειώσεις, περιλαμβανούσας χρονικόν διάστημα 
έκατόν έτών, εύρε δέ δτι κατά τήν πανσέληνον ό καιρός 375 φοράς 
μετεβλήδη, άλλά  75^ φοράς έμεινεν άμετάβλητος · ώσαύτως δέ κατά 
τήν νέαν σελήνην μετεβλήδη ό καιρός 461 φοράς, έμεινε δέ άμετά- 
βλητός 674 φόράς. Έ κ  τούτων ήδύνατό τις ν ά  συμπεράνη ότι κατά 
τήν πανσέληνον καί τήν νέα ν  σελήνην ό καιρός κατά κανόνα δ έ ν  
μεταβάλλεται, τοόδ’ δπερ είνε έκ διαμέτρου άντίδετον πρός τήν 
κοινήν γνώμην. Αί έρευναι τοΰ Marcet δεικνύουσιν ότι κατά τήν 
πανσέληνον έντός 26 έτών ό καιρός 2ο φοράς μετεβλήδη έκ βρο
χερού είς ώραίον καί 19 φοράς έξ ωραίου είς βροχερόν, κατά δέ 
τήν νέαν σελήνην 23 φοράς έκ βροχερού είς ώραίον καί ι6  φοράς 
άντιδέτως. Καί έκ πλείστων ά λλω ν παρατηρήσεων έξάγεται ότι αί 
μεταβολαί τοΰ καιρού είνε παντελώς άνεξάρτητοι πάσης έπιδράσεως 
τής σελήνης έπί της άτμοσφαίρας. Έ κ  τούτων καταφαίνεται πόσον 
όλίγην άξιοπιστίαν έχουοιν α ί περί τοΰ καιροΰ προφητείαι καί προ
γνώσεις τώ ν παραδεχομένων τήν τοιαύτην έπί τής άτμοσφαίρας έπί· 
δρασιν τής σελήνης. Βροχαί καί θύελλαι καί καταιγίδες δύνανται 
καθ ' έκάστην ήμέραν τοΰ έτους νά  συμβαίνωσιν, έπομένως καί κατά 
τάς ήμέρας τή; πανσελήνου καί τής νουμηνίας καί κατά τάς ήμέρας 
τής πρός τήν γή ν  προσεγγίσεως ή τής άπ1 αύτής άπομακρόνσεως τής 
σελήνης. Τό ζήτημα όμως είνε τό έξης: συμβαίνουσιν άρά γε  κατά 
τάς ήμέρας ταύτας π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ι  κακοκαιρίαι ή κατά τάς ά λλ α ; 
ήμέρας; Είς τό έρώτημα τοΰτο οΰτε ή πείρα ένός έκάστου άνθρώ- 
που, οΰτε αύταί α ί πολυετείς έπιστημονικαί παρατηρήσεις δύνανται 
ν ά  μάς δώσωσιν βεβαίαν καταφατικήν άπόκρισιν. Έ ν  γένει δέ, 
συγκεφαλαιοΰντες τά άνωτέρω, έπαναλαμβάνομεν ότι έξ όλω ν τών 
γενομένων έπιστημονικών παρατηρήσεων έξάγεται τοΰτο μόνον ότι 
αί έπί τή βάσει τής έπιδράσεως τή; σελήνης έπί τής άτμοσφαίρας 
στηριζόμεναι καί έξαγγελλόμεναι προγνώσεις τοΰ καιρού ούδεμίαν 
δύνανται ν ά  έχωσιν άξιοπιστίαν.

Αί τοιαΰται προγνώσεις καί προφητείαι έπ’ ίσης έπαληδεύουσι 
καί ψεύδονται, οΰτως ώστε ή άξία αύτών είνε λ ία ν  άμφίβολος καί 
προβληματική. Έ νταΰδα  λοιπόν δ ά  ήτο λ ίαν άναγκαία καί ευκταία 
στερεά τις βάσις, έφ' ής νά  δύναται ν ά  έδρασδή έπιστημονικόν τι 
οικοδόμημα, έννοείται δέ οίκοδεν ότι άν  ύφίστατο έπίδρασις τις τής 
σελήνης έπί τοΰ καιρού, οί μετεωρολόγοι πάνυ άσμένως δ ά  έλάμ- 
βανον αύτήν ύπ' όψει, Ινα καδιστώσιν άσφαλεστέρας τάς προγνώσεις 
των. Ά λ λ ά  δυστυχώς πάς μετεωρολόγος άναγκάζεται ν ά  όμολο- 
γήση ότι τοιαύτη έπίδρασις δέν ύφίσταται, καί έπομένως ή έπιστήμη 
άναγκάζεται ν ά  καταφεύγη είς άλλα  μέσα πρός άσφαλεστέραν πως 
πρόγνωσιν τοΰ καιροΰ. {Δρ. Κ.)



§3 0  . KAÊIÔ.

Μ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ι Α !  Γ Τ Ν Α Ι Κ ί ί Ν .

Αναρίθμητοι είναι a l  γυναίκες, αίτινες διά πυροβόλου, διά ξί
φους ή δι’ άλλω ν δπλων έξεδικήθησαν ίδιοχείρως οίαν δήποτε γε- 
νομένην αύταϊς προσβολήν ή δβριν· άλλά  τακτικαί μονομαχίαι, καθ’ 
όλους τούς άπαιτουμένους τύπους καί κανόνας διεξαχθείσαι ύπό γυ
ναικών πρός γυναίκας, είναι οχετικώς απάνιαι έν  τή ιστορώ. 'Επειδή, 
ώς γνωστόν, παρά τοίς άρχαίοις πεπολιτισμένοις λαοίς ή μονομαχία 
ήτο άγνωστος, έκ. δέ τώ ν  μεσαιωνικών χρόνω ν δέν έχομεν Ικανός 
καί ασφαλείς μαρτυρίας πρδς πιστοποίησιν τών θρυλουμένων γυναι
κείων μονομαχιών τής έποχής ¿κείνης, άναγκαζόμεθα νά  θέοωμεν 
ώς πρώτην μεταξύ τώ ν μονομάχων γυναικών τήν ΜαρκηαΙαν de 
Nesle, τήν_έπί Λουδοβίκου ιγ '. έν  Παριοίοις άκμάοαβαν πβρίφημον 
κυρίαν, ήπς έκ ζηλοτυπίας προύκάλεοε τήν άντίζηλον αύτής κόμηο- 
σαν de. Polignac είς τακτικήν διά πιβτολίων μονομαχίαν, καθ’ όλους 
τούς νενομιομένους έν  άνδρικαίς μονομαχίαις τύπους καί κανόνας. 
Ή  πρόκληοις έγένετο δεκτή, ή μονομαχία διεξήχθη — άγνωστον 
κατά ποίαν ήμέραν καί ένώπιον τίνων μαρτύρων — χαί ή άνταλλαγή 
τώ ν βφαιρών είς ούδετέραν τώ ν άντιπάλων έπέφερε τόν θάνατον, 
άλλά  μόνον τής Μαρκησίας άφήρεσε τόν λοβΟν τοδ ώτίου. ’Ολίγον 
χρόνον μετά ταότα, έν  έτει ιό ςδ , α ί δύο περίφημοι καί πρός άλλή- 
λας ζηλοτυποδσαι Γαλλίδες ήθοποιοί, ή δεβποινίς Beaupré καί ή 
Catèrina de Urlís, έκ τοδ θιάσου τοδ Marais, ¿μονομάχησαν διά ξι
φών καί δή, κατά τήν συμφωνίαν, έπ' αύτής τής σκηνής τοδ θεά
τρου πρδ τώ ν όμμάτων τώ ν πολυαρίθμων θεατών. Λυσσαλέαι έφώρ- 
μησαν κατ’ άλλήλω ν ξιφοκοποόμεναι, καί έπληγώθησαν άμφότεραι, 
θ ά  έφονεύοντο δέ έξ άπαντος, άν  δέν έχωρίζοντο έπί τέλους δπό 
τώ ν προσδραμόντων άνδρών. *Ε»ι κατά τόν αύτόν αίώνα έμιμήθη 
τό παράδειγμα τώ ν Γαλλίδων νεαρά τις Γερμανίς, ή παρά τή αύλή 
Αύγούστου τοδ ίσχυροδ λ ίαν περίβλεπτος δεσποινίς Εύλαλία φόν Λίν- 
δενσσεΐτ, καί έρριψεν «ίπποτικώςχ τό χειρόκτιον είς τό πρόσωπον 
τού στρατηγού Φρειδερίκου Γουλιέλμου φόν Κυάβ, άκαίρου τινός 
ευφυολόγου, δστις έν  συναναστροφή είχεν ίσχυρισθή δτι αί γυναίκες 
κυρίως δέν είνε άνθρωποι.

Τ ήν δβριν ταύτην τού γυναικείου φδλου θέλουσα νά  έκδικήση 
ή ρηθείσα δεσποινίς προύκάλεοε τόν στρατηγόν είς μονομαχίαν διά 
πιστολίων. Ό  Κυαβ παρουσιάσθη άκριβώς τήν ώρισμένην ώραν είς 
τόν όρισθέντα τόπον, έδήλωσεν όμως δη  προτιμά γ ά  φονευθή ή νά 
πυροβολήση κατά γυναικός. Α λλ’ ή δεσποινίς Εύλαλία ούδαμώς 
ένέδιδεν, ά λλ ’ άπήτει έπιμόνως ιιίκανοποίησιν», άπειλόδοα τόν στρα
τηγόν διά τοδ πιστολιού καί άναγκάζουσα αύτόν είς άμυναν. Τότε 
ό Κυαβ έξήγαγεν αίφνης ούράν τινα άλιύπεκος, ήν έκράτει κεκρυμ- 
μένην ύπό τόν μανδύαν του, καί έψαυσε δι’ αύτής τό πρόσωπον 
τής αιμοδιψούς νεάνιδος, ήτις τοσοδτον έτρόμαξεν ώστε άφεΐσα έκ 
τής χειρός τό πιστόλιον ώπισθοχώρησε κραυγάζουσα, ύπό τόν άσβεστον 
γέλωτα τώ ν μαρτύρων.

Μετ’ ού πολύ' ¿μονομάχησαν αδθις έν Παρισίοις δύο νεάνιδες, 
ή όρχηστρίς Θεοδώρα καί ή άοιδός Beaumesnil, καί δή ένεκα ένός 
άνδρός, δν  άμφότεραι ήγάπων. Ή  μονομαχία έγεινε διά πιστολίων, 
μάρτυρες δέ τής μονομαχίας προσεκλήθησαν γυναίκες, άλλ’ άρνη- 
θεισών τούτων, προσελήφθησαν κατ’ άνάγκην άνδρες. Είς έκ τώ ν μαρ
τύρων, ό κωμικός Rey ¿τοποθέτησε τά καθ’ όλους τούς κανόνας τής 
μονομαχίας γεμισμένα πιστόλια έπί τής ύγρδς χλόης, οδτω δέ ύγραν- 
θείσης τής πυρίτιδος τά πιστόλια δέν έξεπυρσοκρότησαν, α ί δέ άντί-

ύ  Regnier έν  τή ύπ’ αύτοδ συγγραφείση Ιστορία τοδ γαλλικού 
θεάτρου.

Έ κ  τοΰ ΐ8  αίώνος γνωστή ήμίν ώς μονομάχος είνε μόνη ή 
Γερμανίς Μαξιμιλιάνα φον Λέίτχορστ, ήτις άπό τοδ δεκάτου τετάρτου 
έτους τής ήλικίας της έφόρει άνδρικά φορέματα καί ήτις διεκρίθη 
έξόχως καί έν τώ στρατιό. Περί ταύτης έγράψαμεν έν. τιό «περί 
γυναικών στρατιωτών» άρθριδίψ.

Κατά τόν 19 αίώνα αρχίζει πάλιν ό άριθμός τών μονομάχου- 
σών γυναικών ν ά  βαίνη όλονέν αυξανόμενος. Οδτω λ. χ ., Ινα 
άναφέρωμεν έν  έκ τώ ν πολλών παραδειγμάτων, κύριός τις έν  Βαρ- 
σοβίφ προσεκλήθη είς μονομαχίαν διά πιστολίων ύπό τίνος συκο- 
φαντηθείσης ύπ’ αύτοδ κυρίας. Ή  μονομαχία έγένετο καθ’ δλους 
τούς τύπους έπί παρουσία άνδρών μαρτύρων.. Ή  κυρία έπεδείξατο 
μεγάλην άνδρείαν, διότι μετά τήν άνταλλαγήν τώ ν πρώτων σφαι
ρών έπέμεινεν άπαιτοδσα τήν έπανάληψιν τής μονομαχίας, μέχρις 
οδ ό άντίπαλο; ¿ζήτησε παρ’ άύτής δημοσία συγγνώμην. - Μετ’ ού 
πολύ έλαβε χώραν έν  Βιέννη μεταξύ δύο κομησσών αίματηρά ξιφο
μαχία, ήν έπηκολούθησαν άλλαχοό άλλαι. Έ κ  τώ ν πολλών έν 
’Αμερική μονομαχιών Ιδιαιτέρας μνείας άζία είνε ή μεταξύ δύο 
ώραίων νεανίδω ν, τής Μαρίας Lemeore καί Σάρας Bolton έν  Νέω 
Μεξικώ διά πιστολίων δίεξαχθεϊσα. Άμφότεραι αί νεάνιδες ήγάπων 
ώραίόν τινα  — χοιροβοσκόν. Κατά τήν μονομαχίαν ή Μαρία έπλή- 
γωσε τήν Σάραν καί έπομένως ¿κέρδισε τόν ν έ ο ν  άλλά  μετά δύο 
ήμέρας ή πληγωμένη Σάρα όπλισθείσα έφόνευσε δολίως τήν άντί
ζηλον. — Έ ν  Νεαπόλει ¿μονομάχησαν αί άδελφαί d’Alterio . πρός 
τήν κυρίαν Giovanna, dí Francesco καί τήν θυγατέρα της. Έ ξ  άδι- 
αλλάκτου μίσους έκτυπήθησαν αί τέσσαρες γυναίκες «μέ μαχαίρια 
τοδ μαγερειοδ», καί δή μετά τοσαύτης λύσσης ώστε αί δύο έπληγώ
θησαν καί α ί άλλαι δύο έφονεόθησαν. —

Τόθέατροντής.άμέσως προσεχούς μεταξύ γυναικών μονομαχίας 
υπήρξε τό Tremont έν  τή Βορείφ Αμερική, ήρωίδες δέ τού άγώνος ήσαν 
αί δύο έξαδέλφαι Maria, καί Blanka Ray, α ί ώραιόταται νεάνιδες τής 
ρηθείσης πόλεως. Άμφότεραι ήγάπων τόν Mortimer Kollins, καί διά 
νά  θέσωσι πέρας είς τά βάσανα τής ζηλοτυπίας των άπεφάσισαν νά 
κρίνωσι διά π υ γ μ α χ ί α ς ,  είς ποίαν έξ αύτών έπρεπε ν ά  άνήκη ό 
Kollins. Αί δύο έξαδέλφαι έφόρεσαν άνδρικά φορέματα καί μετέβησαν 
είς τήν οίκίαν μι&ς φίλης των, ένθα  ήσαν συνηθροισμέναι ύπέρ τάς 
τριάκοντα γυναίκας. Α φού αί άδιάλλακτοι άντίζηλοι έξέλεξαν τάς 
μάρτυράς των, καί έφόρεσαν τά ύπό τοδ κώδικος τών πυγμάχων 
Οριζόμενα σκληρά χειρόκτια, άντιπαρεστάθησαν έναντίον άλ- 
λήλων. Κατά τό δοθέν σύνθημα τής προσβολής ή Blanks έφώρμηοε 
κατά τής έξαδέλφης της καί έκτύπησεν αύτήν είς τήν παρειάν. Ή  
Μαρία άνταπέδωκεν αύτή Ισχυρόν κτύπημα καί τή έκοψε τό χείλος. 
Μετά βραχύ διάλειμμα, άφοδ έδέθη δι’ έπιδέσμου ή αίμορραγής πλη
γή τής Blankas, έπανελήφθη ό άγώ ν μετά μεγάλης σφοδρότητος, 
ένφ  α ί παριστάμεναι γυναίκες έκαμνον στοιχήματα περί τοδ ποία 
θά νικήση. Ή  Bîanki ώρμησεν ήδη λυσσαλέα κατά τής άντιζήλου 
της καί έντός όλίγω ν στιγμών διά βροχής γρονθοκοπημάτων κατέ- 
στησεν αύτήν' άνίκανον πρός έξακολούθησιν τοδ .άγώνος. Έ ν  γένει 
δέ έν  ’Αμερική α ί τοιαΰται μονομαχίαι είχον λάβη τοσαύτην διά- 
δοσιν, ώστε έν  Chicago, άφοδ άνεκαλύφθησαν καί σύλλογοι γυναι
κών καί νεανίδων όπλοφορουσών καί άσκουμένων έν τφ μονομα-

παλοι θεωρήσασαι τοδτο ώς θείαν βούλησιν, έθεώρησαν τήν 
μονομαχίαν ώς ουντελεσθείσαν καί άπήλθον. Καί άλλα  πολλά 
παραδείγματα μονομαχιών μεταξύ άοιδών καί ήθοποιών διηγείται

χε ίν , έδέησε ν ’ άπαγορευθή είς τάς γυναίκας δι’ άστυνομικής δια- 
τάξεως ή όπλοφορία, ένφ  έν  Εύρώπη τουλάχιστον μέχρι τοδδε δέν 
έκρίθη άναγκαία τοιαύτη άπαγδρευσις. Ν,

κ. Κ. Γ. Κ. είς Άγχίαλον. Παρακαλοΰμεν 
ν ά  μάς είπήτε τ ί :4ννοείτε προνομιούχους φί
λους, έπειδή δέν έννοήσαμεν τήν αίτησίν σας.

— κ. ΤΤ. Σ. είς Ά ρταν. 01  τόμοι έστάλησαν 
μέσον Λόίϊδ.—  Δεσπ. Θ. Φ. είς Καινστ/ττόλιν. 
Ή  έπιστολή σας έλήφθη προσεχώς δέ θέλομβν

άπαντήσει. — κ. Γ. X. Κ. είς Θεσσαλονίκην. 
Έλήφθησαν καί σάς έύχαριστοδμεν· περισσό
τερα δι’ έπιστολής.

Π. Δ. ΖΥΓΟΥΡΗΣ. Έπτο ί  τνπογραψίών καί τον βτ«ιχ·/βχνηιρών i à  τάς άνβτώαπβς yXáíea? Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΑΙΝΟΥ ί» Α«ψ1φ. 
Xáprqf in τής Nene Papiermanufaclur i*  Στρααβ»ίφψρ.


