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ΠΕΡΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ ΟΡΕΩΝ.
Των ήφαιστείων όρέων τά καταπληκτικά καί πολλάκις καταστρεπτικά φαινόμενα εί'λχυσαν ανέκαθεν
τήν προσοχήν καί περιέργειαν των ανθρώπων· ’Αριθμούνται δέ εις τήν επιφάνειαν τής γης 200 ηφαίστεια
ορη. Έκ τούτων η μέν ’Αμερική μετά των νήσων αύτής
περιέχει 116 περίπου, ή δέ ’Ασία μετά των νήσων
αυτής 66, ή δέ Εύρώπη ομοίως μετά των νήσων 13.
Εις τήν ’Αφρικανήν ήπειρον ήφαιστοι εΐσέτι δεν άνεκαλύφθησαν οι δέ των παρακειμε'νων αυτή νήσων συμπεριελήφθησαν.εΐς τό άνωτε'ρω ποσόν.
Όλίγα των ηφαίστειων όρέων ένεργοΰσι δ.ηνεκώς·
πολλά μενουσιν έπι μάλλον ή ήττον μακρόν χρόνον
ΐδρανή· τινά δέ και άπεσβέσθησαν ήδη όλοτελως.
Τό δέ μέγεθος τοΰ ήοαις-είου ορούς ή τοΰ κρατήρος
αΰτοϋ δέν συνεπάγει πάντοτε καί τό μέγεθος ηφαι
στείου δυνάμεως, επειδή τά όλιγώτερον ευμεγέθη είναι
συνήθως καί τά ένεργότερα και βιαιότερα εις τά, απο
τελέσματα των. Όλίγιστα δε είναι όσα έξερεύγουσι
Λά6αί· ήτοι πέτραν υπό τοΰ πυρός τηκομένην καί
θεούσαν, τά πΛειστα άναπέμπουσι συνήθως στάχτην
απλώς, κάποτε δέ έκσφενδονίζουσι καί λίθους ή όγ
κους θερμού ΰδατος και ΐλύν. Ταΰτα δέ τά χειμάρ
ρου; ΰδατος έκχέοντα ήφαίστεια εχουσι πάντοτε τοΰ;
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κρατήρα; υψηλούς καί χιονοσκεπείς, ώστε μέγα πο
σόν τού ΰδατος προέρχεται και έκ τής έζ καιρώ των
εκρήξεων γινόμενης τήξεως τής χιόνος. Παράδειγμα
τοΰ τοιούτου επίσημον παρέχει δ ήφαιστος Κοτόπαξις
κατά τήν Νοτίαν Αμερικήν. Τό όρος τούτο ύπέρκειται τής ατμοσφαιρικής γραμμής όπου οιηνεζής επι
κρατεί παγετός- οσάκις δέ συμβή έκρηξις, τής περί
τον κρατήρα ή εντός αυτού χιόνο: τηκομένης, χεί
μαρροι κατέρχονται άφθονοι παρασύροντες καί αγροι
κίας καί κώμας τάς περί τούς πρόποδας. Ήδη δέ
ποτέ ό χείμαρρος κατέκλυσεν έξ ολοκλήρου χωρίον
τριάκοντα λεύγας άπέχον τού ήφαιστρυ.

Μολονότι εΐσέτι γνώσιν ακριβή των αιτίων καί τοΰ
τρόπου τής ένεργείας τού ήφαιςείου πυρός δεν έχομε-·
αί έξής παρατηρήσεις όμως δύνανται νά διασαφήσωσίν
όπωσοϋν τό φαίνόμενον τούτο καί νά παράσχωσιν οχι
άπίθανον έξήγησιν αυτού. Καί πρώτον μέν φαίνεται
ότι. ύδωρ είναι αναγκαίος παραγωγός τού ηφαίστειου
πυρός, επειδή ατμοί άφθονο: καί όγκοι αλμυρού ΰοατοο άνάδίδοντα- συχνά έκ τών ήφαιστων προσέτι δέ
συμβάλλουσιν εις γένεσιν τοΰ πυρός καί διάφορα ορυ
κτά καί μέταλλα μετά τού θείου καί άλλων ευφλόγι
στων ϋλών. Αί υλαι δέ αυται ή όμού άναπεφυρμέναι
ή εις χωριστά κείμεναι στρώματα υποτίθεται ότι μέ-
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νουσιν αδρανείς μέχρι ου ρεύση έπ’ αυτών ύδωρ· τότε πρόποδας έκειντο μετά πολλών άλλων αί άκμαΐαι καί
συμβαίνει χημική τις ενέργεια, δι’ ής αί ύλαι απο πολυάνθρωπα! πόλεις Πομπηία καί Ηράκλειον.
συντίθενται καί άνάφλεξις ακολουθεί' επειδή δέ έκα
Πρώτον σύμπτωμα τής άναζωπυρήσεως τοΰ ήστη τών υλών αναλύεται εις τά απλά αύτής στοιχεία, φαιστείου πυρός αύτοΰ έδωσε τόΒεσούβιον διά σεισμού
αύτη ή τών μέν ς-ερεών εις ρευστά, τών δέ ξυστών εις συμβάντος τώ 63 Μ. X. καί μεγάλας βλάβας έπεαέρια μεταβολή αύξάνει τόν όγκον, οστις θλιβόμενος νεγκόντος είς τάς πλησιόχωρους πόλεις· έκτοτε δέ
εις στενόν χώρον καί ζητών διέξοδον κατασπαράττει μέχρι τοΰ 79 δέν διέλιπον ποτέ οί ελαφροί τιναγμοί’
μέ» και ανατρέπει τά έγκατα τής γής, σείει δέ τό έδα κατά δέ τόν Αύγουστον μήνα έγιναν συχνότεροι καί
φος αύτής, οθεν. οί σεισμοί, τά δέ καθειργμένα στοι δυνατότεροι έως ού τρομερά έκρηξις έπελθοΰσα άπέχεία άπό στιγμής εις στιγμήν ελαστικότερα γινόμε δειξεν ότι τό ήφαίστειον πΰρ τοΰ μέρους τούτου τής
να διαρρηγνύουσι τέλος τήν επιφάνειαν τής γής ήτις γής έπανήλθεν είς τούς πρώτους αύτοΰ αύλακας καί
τότε ανοίγεται εις σχήμα κώνου ή άντεστραμμένου άγωγούς.
χωνιού, καί ή φλογώδης ύλη εκτινάσσεται διά τοΰ
Πλίνιος ό πρεσβύτερος ήγεμών, τότε κατά θάλασ
κρατήρος είς την ατμόσφαιραν ή έκχέεται είς τήν πέ σαν εύρίσκετο μέ τόν ‘Ρωμαϊκόν στόλον παρά τό Μιριξ γήν.
σηνόν άκρωτήριον τό όποιον απέχει δυτικώς τοΰ Βεσου
Οι νεκροί ή άποσβεσθέντες ήφαιστοι άπαντώνται έν βίου διπλάσιάν τής Νεαπόλεως άπόστασι», θέλουν δέ
γένει μακράν τής θαλάσσης· έξ έναντίας οί ένεργοί νά θεώρηση έκ τοΰ πλησίον τό θαΰμα τοϋτο τής φύ
ήφαιστοι κεΐνται πολλά πλησίον αύτής' ύπάρχουσι δέ σεως έγινε θΰμα τής άγαν περιέργειας του άποπνιγεϊς
καί υποβρύχιοι κείμενοι εις αύτόν τόν βυθόν τής θα έκ τών θειωδών άτμών· ό άδελφιδοΰς αύτοΰ Πλίνιος
λάσσης. Τών υποθαλασσίων τούτων ήφαίστων αί ά- ό νεότερος κατέλιπεν είς τάς έπιστολάς του ζωηράν
ναδιδόμεναι ύλαι παράγουσι συχνά υφάλους καί νή περιγραφήν τής φρικαλέας έκεινης σκηνής καί τοΰ θα
σους· ούτως έγεννήθησαν αί νήσοι Άζόραί, ή νήσος νάτου τοΰ θείου του. Π ρώτον, λέγει, έφάνη ύψουμέΘήρα, ή Στρόμβολη, καθώς καί ή Θειόνησος εις τήν νη καθέτως έκ τής κορυφής τοΰ Βεσουβίου μέλαινα
Ίαπονικήν θάλασσαν. Ένιοτε όμως αί νεοφανείς αύται καί πυκνή στήλη καπνοΰ, ήτις μετά ταΰτα λαβοϋσα
νήσοι μή έχουσαι βάσεις ίκανώς στερεάς έφ’ ών νά οιεύθυνσιν όριζόντειον ήπλωσε πανταχόσε διαφόρους
στηριχθώσιν, άφοΰ μείνωσιν είς τό φώς όλιγον χρό κλάδους ώστε νά όμοιάζη τό δένδρον τήν ’Ιταλικήν
νον, καταρρέουσι αυθις καί εξαφανίζονται, ώς συνέβη πεύκην έκφαύσεις δέ πυρός λαμπραί ώς ή αστραπή
έπί τών ήμερών μας είς τήν νήσον Σαυρίναν καί είς διέσχιζον έκ διαλειμμάτων τήν στήλην ταύτην καί
τό μικρόν νησύδριον τό όχι πρό πολλών έτών άναδΰ- μετ όλιγον σκότος έπήλθεν αίφνίδιον καί ή ήμέρα
σαν έκ των ύδάτων πλησίον τής Σικελικής θαλάσσης. κατέστη ζοφερωτέρα τής νυκτός. Τότε ήρχισεν ή έκρηξις μέ τοιαύτην βίαν ώστε ή πιπτουσα στάχτη έ
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.
φθασεν είς τά πλοία τά παρά τό Μισηνόν κα! έκάΤό μέγα ήφαίστειον σύστημα τής Μεσογείου δύνα- λυψε δίκην σινδόνης μέγα μέρος τής θαλάσσης. Έν τώ
ται νά διαιρεθή είς τρεις κλάδους, τόν τής Νεαπόλε- αύτώ δέ χρόνω ή γή έσείετο δεινώς καί ή θάλασσα
ως, τόν τής Σικελίας μετά τών νήσων αύτής καί τόν έφυγε τόσον μακράν έκ τών αϊγιαλών ώστε ό πυθτοΰ Ελληνικού αρχιπελάγους. Τό ήφαίστειον στρώμα μήν αύτής άπεκαλύφθη κ’ έδειξε πολλά θαλάσσια τέ
τής Νεαπόλεως άρχεται άπό τοΰ Βεσουβίου καί διά ρατα. Τά αύτά άπαραλλάκτως συνέβησαν καί είς άλτοΰ Φλεγραίου πεδίου διατείνει μέχρι τών νήσων λας εκρήξεις πλέον ποοσοάτους, ιδίως δέ τήν τοΰ
Προχύτης καί Ίσχίας. Έντός δέ τοΰ διαστήματος τού 1822.
του ή ενέργεια τοΰ υποχθονίου πυρός έκφαίνετκι είς
Δέν φαίνεται όμως ότι κατά τό 79 έρευσε λά
διάφορα μέρη όπου καί ύπάρχουσι κρατήρες και έκ- βα έκ τοΰ Βεσουβίου, άλλά λίθοι μικροί, ψάμμος,
πνοαί, άλλά τό κέντρο» τής ένεργείας καί ό άξιολο- κομμάτια βράχων καί παλαιας άπεσχληρυμένης λά
γώτερος κρατήρ είναι τό Βεσούβιον.
βας. Λανθάνονται λοιπόν οί νομίζοντες ότι ή Πομπηία
καίτό Ηράκλειον κατεκσλύφθησαν άπό χειμάρόους α
ΒΕΣΟΥΒΙΟΝ.
ναμμένης λάβας· αί γενόμεναι άνασκαφα! απέδειξαν
Από τής άρχαιοτάτης τών Ελλήνων άποικήσεως ότι αί πόλεις αύται ήφανίσθησαν άπό βροχήν στά
εις Ιταλίαν μέχρι τών 79 Μ. X. τό Βεσούβιον κάμ- χτης' ούδ’ άληθεύει ότι όλοι οί κάτοικοι έτάφησαν
μιαν ηφαίστειου όρους ιδιότητα δέν έφανέοωσεν, είμή ζώντες ώς έκάθηντο είς τά θέατρα κατά τήν διήγητην ως έκ τής μορφής αύτοΰ όμοιας ούσης μέ τήν σιν Διωνος τοΰ Κασσίου. ’Αφέτου αί άνασκαφα! ήρτών άποσβεσθέντων ήφαίστων καί τής περί τά πλευρά χισαν παρήλθον ήδη τόσα έτη καί όμως ό αριθμός τών
αύτοΰ άπολελιθωμένης λάβας. Κατά τήν έποχήν εκεί εύρεθέντων είς τάς οδούς, τά θέατρα, τούς ναούς καί
νην τό ορος ήτο κωνοειδές καί ή έπίπεδος κορυ τάς οικίας πτωμάτων δέν είναι άναλόγως μέγας'
φή έσωζεν ίχνη άρχαίου κρατήρος, όστις πεπλη- πολλαΐ ζωαί άναμφιβόλως έχάθησαν, άλλά οί πλευ
ρωμέ-ος ήδη σχεδόν έσχημάτιζεν έλαφράν κοιλά στοί έν γένει τών κατοίκων έφθησαν προαναχωρήδα, ής τά ενδότερα ήσαν πεφυτευμένα μέ άγριαμπέ- σαντες καί περισωθέντες.
λους, εκτός τοΰ πυθμένας όστις άπετέλει γυμνόν καί
Μετά τήν έκρηξιν τών 39 διάφοροι άλλαι έπηκοάγονον πεδιον. Εξωθεν δέ τά πλευρά τοΰ όρους ήσαν λοΰθησαν υ,αλλον ή ηττον καταστρεπτικαί' ήτοι ή τοΰ
κατάφυτα μέ δένδρα καρποφόρα κα! λήι'α, ύπό δέ τούς 1036, ότε πρώτον άπό τής άναζωπυρήσεως τοΰ ή-
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οαιστείου έρευσε χείμα^ος λάβαο, ή τοΰ 1049, ή
τοΰ 1138, ή τοΰ 1631 ήτις ύπήρξεν όλεθριωτάτη·
πρό ταύτης τής εποχής είς 392 έτών διάστημα τό
Βεσούβιον είχεν ήσυχάσει καί ό κρατήρ αύτοΰ παρειχεν όψιν άποσβεσθέντος ήφαίστου. Ό Βρακκίνης
ό'στις ειχεν ίδεΐ τό Βεσούβιον πρό τής έκρήξεως δίδει
τήν έξης αύτοΰ περιγραφήν. Ό κρατήρ, λέγει, ότε τόν
έπεσκέφθην είχε πέντε μιλιών περίμετρον, βάθος δέ
1000 βημάτων' τά έντός αύτοΰ έκαλυπτοντο μέ θάμνους τόν δε πυθμένα κατείχε χλοερά πεδιάς όπου
ποίμνια έβοσκον είς τά σύδενδρα τοΰ όρους διητοΰντο
κάπροι άγριοι. Καί όμως τόν Δεκέμβριον τοΰ 1631
όλαι αύται αί χλοεραί πεδιάδες καί τά δάση μέ τούς
αγρίους κάπρους καί τούς άλλους έγκατοίκους κατεβρώθησαν ύπό τοΰ πυρός.
Επτά γεύματα λαβας έξερράγησαν διά μιας καί χατεκαλυψαν πολλάς κώμος κειμένας κατά τήν υπώρει
αν. Ή πόλις Ψεσινά ή έν μέρει ωκοδομημένη έπί
τής θέσεως τοΰ άρχαίου Ηρακλείου όλη κατηναλώθη
ύπό χειμάρρου πυρός' όχι δέ όλιγώτερον ήσαν όλέθριοι καί οί έκ τοΰ κρατήρος έκπεμπόμενοι καί μετά
τής στάχτης συναναφυρόμενοι χείμαρροι τοΰ υδατος
καί τής ίλύος.
Έκτοτε μέχρι τής σήμερον εξακολουθεί άδιάλειπτος σειρά εκρήξεων σπανίως δέ τό όρος λαμβάνει

άνάπαυσιν δέκα κατά συνέχειαν έτη.
Ο ΚΩΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΣΟΥΒΙΟΥ.
Πρό τοΰ 1822 δ κρατήρ τοϋ Βεσουβίου είχε βαθ
μηδόν γεμίσει άπό λάβαν άναβαίνουσαν κάτωθεν καί
άπό σκωρίας προαγομένας άπό άλλα μικρότερα στό
ματα τά όποια έκ διαλειμμάτων ήνοιγον περί τήν βά-

αιν καί τά πλ.ευρά αύτοΰ- ώστε άντί μιας κανονικής
κοιλόιητος δ κρατήρ άπετέλει μέγα άνώμαλον ερκος
πεπυργωμένον μέ βράχους καί όγκους λάβας καί σπο
δού καί φέρον τήδε κάκεισε ρήγματα οθεν άεννάως άνέβαινον νέφη καπνοΰ. ’Αλλά τόν ’Οκτώβριον τοΰ
1822 βίαιοι τιναγμοί μετά έκρήξεως διαρκεσάσης υ
πέρ τάς είκοσι ήμέρας κατεθρυμμάτισαν κα! κατήρειψαν όλον αύτόν τόν σεσωρευμένον όγκον άφήσαντες
ύπερμέγεθες χάσμα ακανόνιστου σχήματος, ωοειδές
τι παριστώντος, τριών μέν μιλίων τήν περίμετρον, τήν
δέ διάμετρον όλιγώτερον τι τριών τετάρτων τοΰ μι
λίου' τό δέ βάθος τής φοβέρας ταύτης αβύσσου διαφόρως ύπελογίσθη έπειδή άπό τόν καιρόν τής γεννήσεώς
της ήλαττώθη βαθμηδόν ώς έκ τής καταπτώσεως τών
χειλέων της· κατ’ άρχάς έλέγετο ότι τό βάθος άπό
της κορυοής ήτο 2000 ποδών άλλ άκολούθως αι ε
κρήξεις έκαμαν νά καταπέση έκ τοΰ κώνου όγκος 800

ννει ή συνήθης εκρηξις. Ήτο, λέγει, περασμέναι δέκα
ώραι
καί ήμισεια ότε έφθάσαμεν τούς πρόποδας τών
ί
>
κρατήρων
άμφοτέρων τότε όντων είς αναβρασμόν καί
δεινώς
συνταρασσομένων. Τό μέγα στόμα άνέπεμπε
c
ύπερμεγέθεις
κίονας πυρός περιελισσομένους είς ζοί
φερότατον
καπνόν, καί μεμιγμένους μέ ψάμμον ήτις
<
ι
σκορπιζομένη
έγέμιζεν τά· όμματα καί ώτά μας. Πά
σαν
τοΰ πυρός έκρηξιν προοιμίαζε κα! μία βαθεϊα έκ τοΰ
ι
όρους
βροντή. Τά μικρότερον στόμα ένήργει πολύ
ί
δραστηριώτερον,
καί αί εκρήξεις αύτοΰ τόσον ήσαν
ί
·ταχεϊαι καί αλλεπάλληλοι ώστε μόλις ήδυνήθημεν
■νά μετρήσωμεν έν τώ μεταξύ τρία δεύτερα λεπτά τοΰ
χρόνου. Οί δέ άναρ^ιπτόμενοι λίθοι ήθελον δεκαεπτά
ιδεύτερα λεπτά έως νά κκταπέσωσι πάλιν, ώστε συνυπήρχον είς τόν άέρα πάντοτε μέν πέντε ή έξ εκρή
ξεις, ενίοτε δέ καί ύπέρ τάς εϊχοσι ένταυτώ. Οί δέ
αναμμένοι ουτοι λίθοι ή μύδροι δέν κατέπιπτον ώς
είς τόν έτερον κρατήρα καθέτως άλλ’ έσχημάτιζον πα··
ραβολήν παρέχουσαν λαμπρόν καί φανταστικώτατον
θέαμα. Οί έλάχιστοι τών λίθων είχον τό μέγεθος σφαί
ρας τηλεβόλου' οί πλειότεροι δέ έφαίνοντο μεγάλοι ώς
βόμβαι' πλήν άλλοι ήσαν τεμάχια αληθινά βράχων
πέντε ή έξ κυβικών ποδών μέγεθος έχοντες, ένιοι οέ
καί πλέον κολοσσαίων διαστάσεων. Οί τελευταίοι οΰτοι έπιπτον ώσεπιτοπλεΐστον εϊς τά χείλη τοΰ κρα
τήρος καί έκεϊθεν κατέκυλίοντο λαμπροί άναθρώσκοντες καί συντριβόμενοι εϊς άπειρα θραύσματα καθό
σον προσέκοπτον είς τήν σκληράν καί όξειαν ψυχράν
λάβαν. Τινές τούτων τών λίθων είναι καίτοι πεπυρακτωμενοι ίκανώς έτι σκληροί, άλλ οί πλέον ευμεγεθεις άποτελοΰσιν είδος πυρίνου φυράματος ευκόλως
μαλασσομένου καί άποκοπτομένου πριν άποψυχθή.
Κατεσπαρμένα τά πλάγια τοΰ κρατήρος μέ τούς φω
τοβόλους αύτούς λίθους έφαίνοντο ώς στερέωμα ούρα

νοΰ καταστράπτον άπό χρυσοΰς αστέρας.
Ό έκ τοΰ μικρού στομίου άναφυσώμενος καπνός ητο λευκός καί ή όλη αύτοΰ ενέργεια είχε τι μεγαλω-

στί ώραιον καί θαυμαστόν, άλλά τό έτερον τά μεγαλήτερον ένεποίει τρόμον περισσότερον οί πάταγοι αύ
τοΰ ήσαν άτακτοι καί αβέβαιοι, ή οέ μελανοτης τών
γιγαντιαίων όγκων τοϋ εξαγομένου καπνοΰ απέκρυ-

πτον έν μέρει το έξερευγόμενον πΰρ. Ενίοτε και οί
δύω κρατήρες έξερ^ήγνυντο ταύτοχρόνως μέ φοβέραν
λύσσαν, καί συνανεμίγνυον τούς άναπεμπομένους μύ
δρους των άλλ’όχι ποτέ καί τόν καπνόν των. Ίσως
ϋπολάβη τις ότι οί μαλακοί μύδροι καταπίπτοντες δέν
άποτελοΰσι μέγαν πάταγον έξ εναντίας' άντηχοΰσιν
ώς τό κατακύλισμα τών σκλτ,ροτάτων βράχων ότα»
καταπίπτουν ά*ό ακρώρειαν βουνού' οί δέ μικροί μύ
ποδών ώστε όχι μόνον τό βάθος τοΰ κρατήρος έσμτ- δροι άποτελοΰσι ψόφον όμοιον με τόν τής κρημνισμέ
κρύνθη, άλλά καί τό όρος αύτό έ»ώ πρότερον ειχεν ύ νης στέγης είς πυρπολουμένην οικίαν, ένιοτε οε τον
κρότον τοΰ κεραυνού όταν ή αστραπή πληξη σώμα τι
ψος 4200 ποδών κατέβη εις 3400.
έγγυτάτω ήμών κείμενον.
Άν δύναται τις διά τής φαντασίας ν άντιληφθή το
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΕΚΡΗΞΕΩΣ.
θέαμα 500,000 πυραύλων (φυσεκίων) έκσφενδονι■ ζομενων έν ώρα νυκτός διά μιας εις 3ψος τρισχιΠεριηγητής άποτελέσας εσχάτως μέλος μιας συνοδίας άναβάσης τό Βεσούβιον έν ώρα νυκτός διηγεί- λίων ή τετρακισχιλίων ποδών καί πάλιν καταπιπτόνται κατά τόν εξής τρόπον τά φαινόμενα όσα παριστά- των έν είδει έρυθρών σφαιρών, βομβών καί βράχων
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σπινθηροβολώ», οδτος εμποιεί νά συλλαβή τήν ιδέανι
μια; μόνης έκρήξεως τοΰ χαιομένου αύτοΰ όρους' άλλ
άμφιβαλλομεν άν ύπάρχη φαντασία τόοον ισχυρά ώ■
στε νά έννοήση τό αποτέλεσμα εκατόν τοιούτων εκ■
ρήξεων εις διάστημα πέντε λεπτών τής ώρας ή δωδεκάκις εκατόν καί έτι προς, εις διάστημα μιας ώρας·
καί όμως τό θέαμα τοϋτο ήμεις τό εΐδομεν, άν χαΐ
παντα ταΰτα ήταν μία μόνον φάσες της καταπληκτι
κής σκηνής ήτις εποόχειτο ενώπιον μας εις θαυ
μασμόν.
Έξεργόμενοι άπό τό σκότος τό προερχόμενον έκ

αύτής 200 όργυιάς καί μέρος του πυθμένος αύτής
άπεκσλύοθη. Ενταύτω δε ολη ή ακτή άπό τοΰ- Μόντε
Νουόβον μέχρι πέραν τών Ποτιόλων άνυψώθη πολ-

λούς πόδας υπέρ τής Μεσογείου τήν επιφάνειαν, χ»ί
είς τό ύψος αύτο διέμεινε μέχρι τής σήμερον. Τήν 3
τοΰ μήνις ’Οκτωβρίου ή έκρηξις έπαυσε καί τά όρος
Μό»τε Νουόβον γεννηθέν έν μια ήμερα καί έν μια νυκτί έγινε προσιτόν.
Τό Μόντε Νουόβον κατέχει έν μέρει τήν τοποθε
σίαν τής αρχαίας Λίμνης Λουκρίνας ήτις καί αύτή δέν
ήτον άλλο ει’μή κρατήρ προυπάρξαντος ύφαιστείου ό

τοΰ οτι ό μέγας κρατήρ άπεχρυπτε μέ τον όγχον καί ρους. Η λίμνη αυτή κατεχώσθη σχεδόν ολη κατά
τόν ζοφερόν του καπνόν τόν μιχρότερον κρατήρα, χα: τήν έκρηξιν τοΰ I 530' άλ.λο δε ήδη έξ αύτής δέν υ
περιελθόντες χατά τήν άλλ,ην τοΰ ορούς πλευράν ίδο- πολείπεται ειμή μικρά συναγωγή άλμυροΰ υδατος
μεν θέαμα θαυμασιώτατον ποταμός δλόχρυσος λά χωριζομένης άπό τής θαλάσσης διά βραχέος τεχνητού
βας κατήστραπτε ρέων διά τής χοιλάδος τής άναμέ- προχώματος' τό ύψος του Μόντε Νουόβου καταμεσον τών κρατήρων καί τις κορυφής οπού ήδη Ιοτάμε- τρηθέν εσχάτως εΰρέθη 440 πόδας υπέρ τό έπίπεδον
Οα. Ο πυριολεγεθων ποταμός κατά μέν τήν γέννησίν τοΰ κόλπου τής Νεαπόλεως' ή δέ περίμετρος τής
«ύτοΰ ήτο στενός όχι ίσως πλατύτερος δεκαοκτώ δα βάσεως αύτοΰ είναι ένκαίήμισυ μίλιον, το δέ βάθος
κτύλων, άλλά ταχέως εύρύνετο καί μετ’ ού πολύ διε- τοΰ κρατήρος πόδες 421 έκ τής κορυφής, άρα ό
σχ'ζετο εις δύω ρεύματα ών τό μέν είχε τουλάχιστον πυθμήν υπερέχει τοΰ τής θαλάσσης επιπέδου δεκαεν
τεσσαράκοντα ποδών εύρος, τό δε έτερον μικρόν έλασ- νέα μόλις πόδας.

σον, έσχημάτιζον δέ οί δύω ποταμοί έν τω μεταξύ
εΐόος νήσου, έπειτα παλιν συνηνοΰντο καί άπετέλουν
ένα εύρυτατον ρόον προχωροΰντα μακράν καί χανόμενο< βαθμηδόν είς τάς βαθειας τοΰ όρους βήσσας καί
τάς πλέον άπόπτους αύτοΰ εσχατιάς Οί πύρινοι εκείνοι

ΦΛΕΓΡΑΙΟΝ ΠΕΔ1ΟΝ.

Είς τήν όνομαστήν καί κατά τήν άρχαιότητα τού
την περιοχήν κειμένην περί τούς κόλπους τών Βαΐών
χαί τής Νεαπόλεως περιλαμβάνονται τά όρη Μόντε
ποταμοί οδς έθεωροΰμεν κάτωθι ήμών έκ τής ύύηλής Νουόβον καί Μόντε Βάρβαρον, αί λίμναι Αύερνία καί
αποτόμου περιωπής ένθα ιστάμεθα, οί αντίπεραν ύ- Λουχρίνα, ήΣολφαιόρα καί ή πόλις Ποτίολοι. Περί
ψούμενοι σκοτεινοί βράχοι, τά φανταστικά σχήματα τοΰ Μόντε Νουόβε έλαλήσαμεν ήδη' τό δε Μόντε
τά όπσΐα έγεννα πανταχοΰ τό αμφίβολον φως, ή ζο Βάρβαρον κείμενον πλησίον ή όπισθεν εκείνου είναι
φερά νύξ ή εκτεινόμενη παντού όπου δέν έφθανεν ή έκ τών αρχαίων ό Γαύρος, ό ύπό ίουβενάλου ονομαζό
τής λαβας αναλαμπή, καί οί τρομεροί τοΰ ήφαίστου μενος κενός Γαύρος, Gaurus inanis , ίσως διά τόν
οοΰποι καί αί εκρήξεις τάς όποιας ήδη έβλέπομεν καί
ήκουομεν. εύκρινέστερον. πάντα ταΰτα ήταν φαινόμενα

βαθύν κυκλοτερή κοατήρά του οστις έχει ένός μιλίου
διάμετρον. Ό τόσον εύμεγέθης ούτος κώνος πρέπει
ατινα ούδεποτε θέλω λησμονήσει' ούδέ θελετ ποτέ βεβαίως νά προήλθεν έκ μιας μόνης έκρήξεως ώς
έξαλειφθή άπό τό» νοΰν μου ή έκ τών στοιχείων εκεί τό Μόντε Νουόβον. ήτο δέ περίφημον πάλαι τό ορος
νων τής φρίκης προξενηθείσα έντύπωσις.
αύτά διά τούς εξαίρετους οίνους του, καί τήν σήμερον
δέ καλύπτεται ύπό άμπελώνων, άλλ’δίαν αί άμπελοι
ΓΕΝΕΣΙΣ TOY MONTE ΝΟΥΟΒΟΥ (ΝΕΟΥ
φυλλορροήσωσι, φαίνεται γυμνόν καί άχσρι, συγκρινόμενον οέ μέ τό Μόντε Νουόβον τό δι’ όλου τοΰ έ
ΟΡΟΥΣ) ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟΝ ΤΩΝ
τους περιβεβλημένον θάμνους, μύρτους καί άλλα αει
ΒΑΐΩΝ ΠΑΡΑ ΤΠΝ ΝΕλΠΟΑΙΝ.
θαλή, παρέχει είς τόν ξένον ιδέαν οτι αυτό καί όχι
Συχνοί σεσμοί ή ώχλουνέπί δύω έτη τήν περίχωεκείνο είναι τό όρος τό άναδοθέν έκ τής γής κατά τόν
ρον τών ΙΙοτιόλων (Puzzuoli) πρό τοΰ 1538' άλλά δέκατον έκτο» αιώνα.
την 27 καί 28 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους τούτου οί σει
Ή Αύερνία λίμνη στρογγυλή τό σχήμα, κείμενη
σμοί έγιναν βιαιότεροι καί αληθώς έπιφοβοι" τήν δέ παρά τούς Ποτ όλους έχει ήμίσεος μιλίου διάμετρον'
νύκτα τής 29, δύω ώρας μετά τήν ήλιου δύσιν χάσμα ήτο δέ γνωστή τό παλαι διά τού; βλαβερούς είς τήν

γής ήνοίχθη μεταξύ τής κωμοπόλεως Τριπεργόλας ζωήν ατμούς, οθεν οί ποιηταί έθεσαν αύτοΰ τήν είς
κείμενης τότε όπου τώρα ισταται τό Μόντε Νουόβον άδου κάθοδον, άλλά τήν σνμ:οον τό χωρίον είναι
καί τών είς τά προάστεια τής Τριπεργόλας ιαματικών | υγιεινόν.
:
Λουτρών ατινα ύπό πολλών έφοιτώντο. Μία δέ ικεΉ Σολφατόρα, ομοίως, παρά τούς Ποτ όλους κεί

γάλη σχισμή προύχώρησε πρός τό πόλισμα πέμπουσα λίθους κισσηρώδεις, κομμάτια λάβας σκληοάς,
σποδόν μεμιγμέ ην μέ ύδωρ καί ένίοτε καί φλόγας.

Η σποδός έπεσεν άφθονος έως καί είς τήν Νεάπολιν'
ή δέ πλησίον πόλις Ιίοτιολο: έμεινεν έρημος κατοίκων.

*11 θάλασσα έπαλινδΐοόμητεν αίφνης έκ τών ακτών

μενη καί δυναμενη νά θεωρηθή ώς ήμίοβτς-ος κρατήρ
φαίνεται έκ τού Στράβωνος καί άλλων αρχαίων οτι
καί κατά τούς πρό Χριστού χρόνους εΐχεν όπως και
σήμερον άναπέμπουσα δ.ηνεκώς ατμούς υδαρούς με
τά Οειωδών άεοίων, όποια τά έκ τοΰ Βεσουβίου αναδιδόμενα' κχΛείται δέ ή αύτή ύπό τών εγχωρίων και

Lago di Zolfo ήτοι λίμνη θείου. ‘Ρύαξ υδατος Θερ

κρατήρες ήνεώχθησαν περί μέσον τά όρος έκχέαντες

μού εισρέει άεννάως είς αύτήν έξ άλλης όλίγον τι α
νωτέρω κείμενης άλλά πολύ σμικροτερας λίμνης. Τής

ποταμούς λάβας καιομένης ήτις κατεκάλυψε πλείς-ας
έπαύλεις είς βάθος τριάκοντα καί τεσσαράκοντα πο
δών. ‘Ομοίως κατά τό 1811 ήνεώχθησαν κατά τήν
ανατολικήν τοΰ όρους πλευράν διάφορα νέα στόματα,
όθεν έξερρευσαν όρμητικώτατοι χείμαρροι λάβας.
Ή τελευταία τής Αιτνης έκρηξις συνέβη την 31
Οκτωβρίου 1832. Περί μέσας νύκτας έφάνη αίφνης
ύψουμένη χωρίς άλλο κάνέν πρόδρομον σημεΐον, ς-ήλη μέλαινα καπνού καί φλόξ έκ τής βάσεως τού έσχ_άτου τών κατά τήν βόρειον πλευράν κώνων. Μετ’

λίμνης ταύτης τό ύδωρ τόσην περιέχει ποσότητα όξυανθρακικού αερίου ώς-ε φαίνεται πραγματικώς ζέουσα.

ΑΙΤΝ Η.

Ή Αΐτνη κειται έν τή νήσω Σικελία’ ύψοΰται όέ
1 1,000 πόδας ήτοι υπέρ τά δύω μίλια άνω τής θα
λάσσης' κατά τάς εύδίους ημέρας καθοράται εύκρινώς
χαί έκ τής νήσου Μελίτης έκατόν καί πεντήκοντα άπεχούσης μίλια. Είναι τό μέγιστον τής Εύρώπης
πυρπνόον όρος. Περί τάς πλευράς αύτοΰ ύψοΰνται
άλλα όρη προαχθέντα κατά καιρού; διά μιας έκ τών
εγκάτων τής γής.
'Η εις τήν Αίτνην άνάβασες θεωρείται ύπό τών
πολλών ώς έπιχείρησις όχι τών εύχερεστάτων, τό
ι μέν διά τό δύσβατον τής δδοΰ, τό δε καί διά τήν
μακράν άπόστασιν. ’Επειδή έκ τής πόλεως Κατάνης
μέχρι τής ακρώρειας ή οδός είναι τριάκοντα μιλίων.
’Αλλ’ όμως τό μέγεθος του όρους, τό υπερφυές ύψος,
ό εύρύχωρος καί ποικίλη θέα τήν όποιαν απολαύει τις
έκ τής κορυφής αύτοΰ γίνονται είς τούς περιέργους τόσαι ίυγνες έρεθίζουσαι αυτούς νά περιφρονώσι καί μό

χθους καί ιδρώτα.
Διαιρείται δέ ή Αίτν η είς τρία τμήματα ή ζώνας.
Ή χα,Μιεργουμΐΐη ζώνη εκτεινόμενη εις δώδεκα
μίλια ύπεράνω τής βάσεως περιέχει καλλίστας νομάς, αμπελώνας, δένδρα καρπιμα άφθονα, έπαύλεις,

κώμας καί μοναστήρια. ‘Η δασώδης η σνγχερασμετη ζώνη είν’ έπίσης τερπνή, φύουσα βοτάνας άρωματώδεις, τά δέ πολυπληθή χάσματα οθεν πρότερον άνέτελλον χείμαρροι πυράς, ήδη μετεολήθησαν είς κοιλάδας και δρυμούς, όπου αί καστανέαι καί
δρύες φθάνουσι μέγεθος έξαίσιον. ‘Η δέ έσχάτη ή έ
ρημος ζώνη άρχεται έν μίλιον κάτωθι τής ακρώ
ρειας, καί τό μέν κατώτερον αύτής μέρος μόνον τόν
χειμώνα είναι χιονοσκεπές· τό άνώτερον δέ φέρει δι’
όλου τοΰ έτους τήν λευκήν ταύτην περιβολήν.
Τού Βεσουβίου τά μακρότατα ρεύματα λάβας δέν
ύπερέβησαν ποτέ έπτά μίλια μήκους' τά δέ τής Αιτνης
φθάνουσιν είς οεχαπέντε, είκοσι, ένίοτε δέ χαί τριά
κοντα μίλια. Ό κρατήρ αύτής σπανίως έχει περίμε
τρον μιχροτέραν τού ε<ός μιλίου, ενίοτε δέ κατά τάς
μεγάλα; εκρήξεις ευρύνεται είς δύω καί τριών μιλίων
μέγεθος.
Ό Σικελιώτης Διόδωρος αναφέρει εκρήξεις τής
Αιτνης συμβάσας πρό του Τρωικού πολέμου. Έν έτει
δέ 1669 Μ. X. ό φλογώδης τής λαβας χείμαρρος
επέλαβεν έκτασιν δεκατεσσάρων μιλίων μήκους, τεσ
σάρων δέ πλάτους, κατακλύσας έν τή διαβάσει αύτοΰ
δ,000 έπαύλεις καί άλλας οικήσεις, ώς καί μέρος
τή; πόλεως Κατάνης, τελευταίο» δέ έξέπεσεν είς τήν
θαλασσαν. Μηνάς τινας πρίς ή λαβα έκραγή, τό πα
λαιόν στόμιον ή ό μέγας κρατήρ άνέπεμπε διηνεκώς
καπνόν πυκνόν και ολόνας, καί ή κορυφή άποσπασθεισα ένέπεσεν εντός τού κρατήρας, ώστε ό κώνος έγινε
πολύ χαμηλότερος. Κατά δέ τό 1809 δώδεκα νέοι

ού πολύ δέ ό κατά τήν δυτικήν πλευράν κρατήρ άνέδωσε άπειρον ποσότητα φλογέράς δευστής όλης. Τήν
επαύριον δέ οί σεισμοί έπολλαπλασιάσθησαν καί διά
φορα ρεύματα λαβας κατέ^ρεον μετά κρότου πολλού*
καπνός δέ καί φλόγες άνέβαινον πανταχόθεν τοΰ
όρους.
Πλησιάσαντες, λέγει είς μάρτυς αύτόπτης τής σκη
νής, όσον ή φρόνησις τό επίτρεπε έγγυτάτω τοΰ χά
σματος όθεν ή λαβα έξήρχετο, ευρομεν τέσσαρας με
γάλους κρουνούς ρέοντας πυρός, άναβλέψαντες δέ ύ
περάνω τών κρουνών, εΐδομεν τό όρος διε^ρωγός είς
διάστημα σχεδόν μιλίου, έκ δέ τού ψήγματος άνέβαινον έκ διαλειμμάτων νέφη καπνού' επειδή δέ τό ρή
γμα συνείχετο πρός τά κάτω μετά τού χάσματος, ήδυνήθημεν νά θεωρήσωμεν δι’ αύτοΰ τήν είς τά σπλάγ
χνα τού ηφαιστείου φοβέραν κάμινον, καί τήν δείνώς
άναβράζουσαν ύλην. Έν τούτοις ήκούοντο άδιαλείπτως
υποχθόνιοι βροντά!, ή λάβα έρρεεν άφθόνως, καί άλλαι οέ ΰλαι άναμμέναι έξεσφενδονίζοντο είς μέγα ύψος

μετά καπνού καί φλογών. Ένταυτω δέ τό έδαφος έσείετο τόσον βιαίως ώστε οί ίπποι καί τά ποίμνια έ
φευγον κατεπτοημένα έκ τών τόπων όπου έβόσκοντο.
Τήν έβδόμην τού μηνάς ή λαβα τών τεσσάρων στο
μάτων είχε διανύσει διάστημα τριών μιλίων. Μέχρι
τή; εποχής ταύτης οί κάτοικοι τής πόλ,εως Βροντή;

iBronde) δέν είχον είσέτι διαταραχθή ύπό φόβου τί
νος, επειδή ή λάβα περιωρίζετο νά ρέη είς μέρη έρη
μα καί απόκεντρα' άλλά τήν .φοράν ταύτην ώρμησεν
ευθύ πρός τούς αμπελώνας καί ήπείλει πμό πάντων
αύτήν τήν Βροντήν, άν καί ό φλόγινος καταρράκτης
άπεΐχεν έτι όδόν έξ μιλίων.
Τήν (2ην τό ρεύμα τής λάβας έξογκωθεν ώς έκ
τής άει έπεισρεούσης νεαρά; ύλης εισέβαλε μανιωδώς
είς τήν Λαμούσαν έξοχή» κατάφυτο» μέ κήπους και
άμπελ,ώνας, κτήματα τών κατοίκων τής Βροντής. Τήν
13η» κατεκάλυψε πάντα ταΰτα, καταστρέψασα πολ
λών γενεών δαπάνα; καί μόχθους, είς δέ τον τοπον
τών δένδρων καί τών φυτών άφήκεν όγκους μελανας

λάβας καί σποδόν!
’Α$οΰ ό παμμεγέθης έκεΐνος ποταμός ήπλώθη και
διέλαβε χώρον ενός μιλίου τό εύρος, ακολούθως σιηρέθη εις δυω βραχίονας' τούτων ο είς σιακοσιων όργυιών έχων πλάτος έπλησίαζε πρός τά τείχη τής
Βροντής. Ό τρόμος ιών κατοίκων, όστις δέν ήτον

ηδή μικρός, ηύξησε πολύ περισσότερον κατά τάς α
κολούθους τρεις ημέρας έπειδή τά ρεύμα άπεΐχεν άπό
τάς κατοικίας των ένήμισυ μό/ον μίλιον. Τήν 17ην
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όμως δ βραχίων ούτος ήρχισε νά μειοϋται, ηυςησε δέ
δ έτερος’ οί έγχάτοικοι τότε άνέπνευσαν μικρόν, και
ήρχισαν κταά συμβουλήν εμπείρου τίνος άρχιτεκτονος

ριον ενώ δ Ήφαιστος έχάλχευε τούς κεραυνούς τοΰ
Διός. Τά ήφαίστειον όρος σχήμα έχον κώνου κολο
βού είναι αύτά τοΰτο θήκη ένδον τής όποιας καθορα-

νά έγείρωσι μέν προχώματα έχ λίθου στερεά χατά
τόν Παλαών Αγιον ’Αντώνιον, ν’ άνοίγωσι δέ ταΰτοχρόνως δρόμον διά τήν λάβαν πρδς τήν χοιλάδα τής
Σαλιχής. Όλοι ανεξαιρέτως οί κάτοικοι άπά τόν Πρίγ-

ται δεύτερος κώνος έντελέστερος έν ω χεΐται δ κρατήρ
ή ή αναπνοή τοΰ ήφαιστείου' δ δεύτερος λοιπόν κώνος
περιέχεται ώς εις φλοιόν εις τόν παλαιόν έχτός τοΰ
πρός τήν θάλασσαν μέρους τά όποιον είναι γεγυγηπα Μαγανόλλτν διοικητήν τής επαρχίας μετά τοΰ μνωμένον.
χλήρου και τών διχαστών μέχρι τοΰ εσχάτου τών πο
Η βάσις τοΰ έσωτεριχοΰ κώνου χωρίζεται άπό τάς
λιτών όλοι ει’ργάσθησαν μέ τάς χεΐράς των εις τό α όρθάς καί αποτόμους πλευράς τοΰ έξωτέρου διά κοι
ναγκαιότατο·/ τοΰτο έργον.
λάδάς κυκλοτερούς ήτις ένθεν μέν απολήγει έχει όπου
Ώς έκ τής διευθύνσεως λοιπόν ή τις έδόθη εις τήν συνέχονται τά δύω όρη, ένθεν δέεις τήν θάλασσαν- τό
λάβαν καί ώς έχ τών άλλων προφυλαχτικών μέτρων ή έδαφος τής κοιλάδας είναι πλήρες κισσηρίδων λίθων
περί τήν βροντήν χώρα έσώθη έχ του επικειμένου κίν αναπεφυρμένων μετά λάβας καί λευκότατης σποδοΰ,
δυνου. 'Εν τούτοις οί κάτοικοι δέν έπαυσαν προπαραΑν διά σφυρού πλήξης τούς λίθους τούτους προάγεσχευάζόμενοι ώστε εις εναντίαν τινα περίστασιν νά ται ψόφος βαθύς καί ύπόκωφος άντηχών υπό γήν'
δυνηθώσι νά φύγωσι άφίνοντες όσον τό δυνατόν όλίγι όπερ δηλοΐ ότι τό έδαφος δέν είναι άλλο εΐμή άύίς ή
στα τών πραγμάτων αυτών εις τό χαταβιβρώσκον στοι"Ζ^3/· ·λλλ άπό τής 18ης Νοεμβρίου εντέα νέα
στόματα ήνοιξαν εις τήν όπισθεν τήν ανατολικήν τής
Αΐτνης πλευράν, ώστε ή λαβα ελαβεν άλλοίαν διεύθυνσιν.
ΛΙΠΑΡΑ.
Αυτή ή νήσος έξ ής έδόθη τόνομα Λιπαραΐαι καί
εις τήν λοιπήν ομάδα τών πλησιόχωρων νήσων εί
ναι δικαίως άξια λόγου διά τά έν αυτή περίφημα
θερμά άντρα,
το μόνον υπολειπόμενον ίχνος τοΰ

υπό τήν γήν ταΰτην ηφαιστείου πυρός’ ταΰτα είναι
πεντε τόν αριθμόν, έξ ών τά δυοο έγχατελείφθησαν διά
τήν λίαν υπερβολικήν θερμότητα των δ άήρ αυτών
είναι πνιγηρός, οί λίθοι των χαίουσι τόσον ώστε δέν
ούναταί τις νά έγγίση εις αυτούς- τά άλλα τρία είναι
άναλόγως δροσερά, καί δ έπισκεπτόμενος αύτά δύναται νά μείνη έν αύτοΐς άνενοχλήτως' άπό τό έδα
φος ενός τών θερμοτάτων άντρων εξέρχεται άπό και
ρού εις καιρόν διά μικρας σχισμής ρεύμα θειώδους
άτμοΰ, δεικνύον ότι τό πΰρ υπάρχει πάντοτε αλλά κοιμώμενον.
Ή έποχή καθ' ήν έπαυσαν αί ήφαίστειοι εκρήξεις
τής Λιπάρας δέν δύναται άχριβώς νά προσδιορισθή.
Ο Κ. Δολομιώς αναφέρει ότι ή τελευταία έκρηξις συ
νέβη τόν έκτον Μ. X. αιώνα’ καί εικάζει ότι τότε έπαυσεν δλοτελώς ότε τό υπόγειον πΰρ ευρε νέας διε
ξόδους εις τάς γείτονας νήσους Βουλκάνον καί Στρόμβολην έπειδή είναι βέβαιον ότι αί τρεις αύται νήσοι

συγχοινωνοΰσι πρός άλλήλας ΰποθαλασσίως. Καί περί
τουτου οί κάτοικοι τής Λιπάρας είναι τόσον άδιστάχτως
πεπεισμένοι, ώστε μεγάλως άνησυγοΰσι δσάκις ή νή
σος τό Βουλκάνον παύση νά καπνίζη, ή οσάκις οΐ κρα
τήρες ή άναπνοαί αυτής κλεισθώσι- τότε προβλέπουσι σεισμούς καί φοβούνται μή τά υπόγεια πυρά έκραγώσι πάλιν έπι τής ιδίας αυτών νήσου.
ΒΟΥΛΚΑΝΟΝ.

Αύτηήνήσος μία τών Αιπαραίων είναι έπίσημος διά τό έν αυτή ήφαίστειον όρος περί ού οι αρχαίοι
τής νήσου κάτοικοι έπίστευον ότι ήτο τό έργαστή-

θόλος μεγάλης αβύσσου κείμενης υπό τούς πόδας τοΰ
διαβάτου.

Αί εκρήξεις τοΰ ήφαιστείου τούτου έμάνησαν μά
λιστα καθ ον χρόνον συνέβησαν οί σεισμοί οί κατερημώσαντες τήν Σικελίαν καί μέγα μέρος τής Ιτα
λίας. Εν μηνί Μαρτίω 1786 υπόγειοι βρονταί καί
μυκηθμοί ήκούσθησαν καθ’ όλας τάς Λιπαραίας νή
σους μετά πολλοΰ, εννοείται, φόβου τών κατοίκων συνοδευόμενοι με πυκνούς τιναγμούς τής γης, μετά
ταΰτα δ κρατήρ άνετίναξε θαυμαστήν ποσότητα άμ
μου μεταξύ απείρων όγκων καπνού καί πυρός. Ή έκρηξις διήρκεσε δεκαπέντε ημερονύκτια- ήτο δέ ή άναρ^ιφθεΐσα ψάμμος τοσαύτη τά πλήθος ώστε έκάλυψε τήν
περίχωρον εις μέγα ύψος, εκτός όσης έπεσεν εις τήν
θάλασσαν. Λάβα δέν έρευσε κατ’ αυτήν τήν περίστασιν, οΰδ ενθυμούνται ποτέ νά έρρευσε τοιαύτη όλη έκ
τοΰ ηφαιστείου τούτου.
ΣΤΡΟΜΒΟΛΗ.
Ό πλοίαρχος Σμίθ μας έδωσε περιεργοτάτην πε
ριγραφήν τής Στρόμβολης ήτις είναι ή κορυφαία τών
Αιπαραίων νήσων- συνίσταται δέ όλη έξ ήφαις-είων καί
φαίνεται ότ: άνέδυ ποτέ ολόκληρος έκ του βυθού τής
θαλάσσης. Εχει δέ σχήμα όρους κωνοειδούς υπέρ
τούς δισχιλίους μέν πόδας υψηλού, εννέα δέ περίπου
μιλίων έχοντος περίμετρον, καί καθ’ όλα δεικνύον
τας ότι είναι τεράστειον προϊόν υποχθονίου πυρός. Οί
κάτοικοι αύτής όλοι είναι Γ2ΟΟ ένασγολούμενοι περί
τήν γεωργίαν ή γή είνναι μέλαινα, γόνιμος καθ’ υ
περβολήν, καί έκ τών αμπελώνων αύτής προάγονται
τινες τών άριστων οίνων τής Μεσογείου.
Έτυχε ποτέ, λέγει δ πλοίαρχος Σμίθ, νά παρα
πλέω μέ τήν κανονοφόρον μου τήν νήσον, ότε αίφνης
έσηχώθη σφοδρότατος νοτιοανατολικός άνεμος- άλλο
καταφύγιον δέν μας έμεινε εΐμή νά ύπάγωμεν καί νά
άράξωμεν ύπ αυτόν τόν κρατήρα· εκεί έσαλεύσαμεν
εις μικρόν τινα όρμον δύω νύχτας καί μίαν ήμέραν,
ίκανώς μέν ασφαλείς άπό τόν άνεμον καί τήν θάλασ
σαν, άλλ’ έχοντες επικείμενον άλλον κίνδυνον τόν έκ
τής άδιαχόπου βροχής τών μύδρων οίτινες έξεσφενδονίζοντο άνω έχ τοΰ κρατήρος μέ καταπληκτικήν τα·

χύτητα. Πολλοί τούτων χατέπεσον εγγύτατα ήμών,
άλλοι διε^ρήγνυντο εις τόν αέρα άποτελοΰντες δξύν
συριγμόν ώς τά θραύσματα τής έχρηγνομένης βόμβας.
Αί εκρήξεις ήσαν πυκναί καί άλλεπάλληλοι καί ώμοία-

ζον τόν μαχρυνόν ήχον πυροβολικού, άπό καιρού εις
καιρόν δέ μεγαλοπρεπέστατη αναλαμπή άνεδίδετο λαμπρύνουσα τήν φριχώδη σκηνήν και παριστανουσα έξαίσιον καί φοβερόν θέαμα. Ενίοτε ήναγκαζόμεθα νά
τρέχωμεν ύπό τό κατάστρωμα φεύγοντες τό πυκνόν
νέφος τής άμμου καί σποδοΰ τό περιελίσσον τήν ναύν
καί πληρούν αυτήν πνιγηράς θερμότητος.
Άποβάντες ακολούθως εις τήν γήν έπεσκέφθημεν
τόν κρατήρα- καίει άδιαλείπτως μετά συνεχών εκρή
ξεων καί άναδόσεως φλογέρας όλης. Διαλυθέντος τού
καπνού παρετηρήσαμεν βαρειάν τινα καιομένην ύλην
ήτις έκ βραχέων διαλειμμάτων ανέβαινε καί πάλιν

κατέπιπτε μετά δεινού αναβρασμού, όταν δέ έφθανε
τό μέγιστον ύψος τότε έξε^ρήγνυτο βιαίως κ εσκόρπιζε λίθους πεπυρωμένουε, τακερούς, καί βροχήν

σποδοΰ μετά βαρείας θειώδους όσμής. Αναρ^ίπτονται δέ συνήθως αί ΰλαι αύται εις ύψος έβδομήκοντα
έως τριακοσίων ποδών- άλλ’ εγώ ύπελόγισα ότι τινές
αυτών άνήρχοντο επέκεινα καί τών χιλίων ποδών.
Έθαύμασα τό μεγαλοπρεπές αυτό θέαμα μέχρι τής
δέκατης ώρας τής νυκτός, καί επειδή έκαμνεν ύπέρ τό
σύνηθες βαθύ σκότος, ή θέσις μας είχε τι καταπλη
κτικόν καί μέγα, επειδή πασα έκρηξις καθίστα κατα
φανή τόν υποκάτω ήμών ορθόν καί άπότομον κρημνόν'
τά δέ άφρόεντα κύματα έσυντρίβοντο κάτωθι λυσσωδώς
κατά τών βράχων, ενώ ή γή όπου ίστάμεθα, έδονεΐτο
έκ θεμελίων ώς έκ τής βίας τών εκρήξεων.

ΕΚΑΑ.

Ήφαίστειον όρος της Ίσ.Ιανδΐας.
Τούτο τό ήφαίστειον έχει τρεις κορυφάς καί ύψοΰται 500 πόδας ή σχεδόν έν μίλιον ύπέρ τήν επιφά
νειαν τής θαλάσσης' κεΐται δέ τέσσαρα μίλια μακράν

τού νοτίου αΐγιαλού τής νήσου. Καί δεν είναι μεν ούτε
ύψηλόν ούτε ζωγραφικόν όσον άλλα τινα τών περί αυ
τό όρέων, πλήν είναι γνωστότερον πολλών άλλων ίσομεγέθων ηφαιστείων εξ αιτίας τής θεσεως ήτις τό
καθιστά μακρόθεν ορατόν εις τούς άπο Γρηνλανδίας
καί τής βορείου ’Αμερικής προσπλέοντας. Ή περί τό
ήφαίστειον τούτο χώρα έπαθε τοιαύτην φθοράν ώς έκ
τών εκρήξεων ώστε παντάπασιν ήρημώθη. Οί δέ
εγχώριοι βεβαιοΰσιν ότι ή τις τό όρος άναβασις είναι

ού μόνον έπικινδυνωτάτη άλλα και τελείως αουνατος
ώς έκ τών απειραρίθμων στομάτων ατινα διηνεκώς
έχπνέουσι θειώδεις φλόγας και καπνόν.
"Οτε, τώ 1772 ό Κ. Ιωσήφ Βάγκ καί οί συνο
δοιπόροι αύτού ήλθον εις τό ήφαίστειον, εύρηκαν κατεστραμμένην δλοτελώς ύπό τής κατά τό 1766 έχραγείσης λάβας γήν έβδομήκοντα περίπου μιλιών- βελον

ιές δέ ν’ άναβώσι καί έοευνήσωσι τό ορός περιεπατησαν επί τής λάβας εις διάστημα πολλών μιλιών. Ό
οέ Κύρ. Μακενζής όστις μας έδωσε τήν τελειοτέραν
τού όοοος Έκλας περιγραφήν προχωρήσας κατά τήν

Αρόξ νότον εσχατιάν, κατέβη δι’ άτραπού ζινδυνωδεστάτης εντός κοιλάδος έχούσης εις τό έν πέρας αύτής
μικράν τινα λίμνην, έκ δέ τοΰ απέναντι μέρους περιζωννυμένης άπό ορθόν τείχος βράχου όστις έκ τής α
νωμάλου μέν καί τραχείας, στιλπνής δέ δψεώς του
έφαίνετο ότι ήτο ^εΰμα λάβας άπολιθωθείσης. Άναβάς δέ εις μίαν τών άποτόμων τοΰ παραδόξου εκείνου
όγκου κορυφών είδε κάτωθεν αύτοΰ σκηνήν φριχτής
έρημώσεως. Φανταστικοί σωροί λόφων, κρατήρες, λά
βα!, ατμοί έπιπολαζοντες- λίμναι τεθλιμμένα! ά-

ναμέσον γυμνών βουνών, τά πάντα έμαρτύρουν τήν

λυσσώδη ενέργειαν τοΰ πυρός.
Ή πρώτη τής "Εκλας έκρηξις λέγεται ότι συνέβη
τώ 1004 Μ. X. έκτοτε δέ μέχρι σήμερον ήκολοόθησαν άλλα: είκοσι εκρήξεις. 'Αλλ' ή τοΰ 1893 ύπήρξεν ή φοβερωτάτη καί καταστρεπτικωτάτη πασών, δπότε ή σποδός έπεσε πανταχού επί τής νήσου εις άπόστασιν 10 μιλίων καί έπέκεινα.
Ι1ΦΑ1ΣΊΈΙΟΝ ΥΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.
Ή φοβερωτέρα κατά τούς νεωτέρους χρόνους έκρηξις τών ’Ισλανδικών νήσων συνέβη έν έχει 1783.
Προοιμίασε δέ τήν έκρηξιν ή έκ τών ύδάτων άνάβασις
υποθαλασσίου ήφαίστου τριάκοντα πέντε περίπου μί
λια μακράν τής γής' έσχημάτισε δέ νήσον ήτις έπι
τινα χρόνον ίστατο άναδίδουσα πΰρ καί καπνόν, αλλά

μετά δώδεκα μήνας ό ωκεανός κατέπιεν αΰθις τό άπαίσιον αυτό γένντ,μά του, καί άλλο δέν ύπελείφθη έξ
αύτοΰ εΐμή ύφαλός τις ύπό τήν επιφάνειαν τών ύδάτων.
Τήν δέ 11 ’Ιουνίου τού προμνημονευθέντος έτους
1783 τό ήφαίστειον τό καλούμενον Σκαπτόν έξέμεσε
χείμαρρον λάβας, ούτίς δέ είσρεύσας εις τόν ποταμόν
Σκαπτόν άπρξηοάνας όλον αυτόν
κατέλαβε τήν
κοίτην τοΰ ΰδατος ήτις είχε πολλαχοΰ βάθος 400 καί
600 ποδών, πλάτος δέ 200' έπροχώρησε δε τό τε
ράστιον αυτό ρεΰμα τοΰ πυρός διά τής αυλακος ταύτης
μέχρις ού έφθασεν εις λίμνην όπου δ έκδιωχθείς τής
θέσεώς του ποταμός είχε συναχθή' τότε τά υοωρ ό
λον έξητμίσθη ή έσκορπίσθη καί τό αντίπαλον ς-οιχεϊον
κατέλαβεν όλον εκείνον τόν χώρον. Μετά ταΰτα δ πύ
ρινος χείμαρρος έφθασε προχωρώ'- εις στρώματα παλαιας λαβας οιατετρημένα ύπό σηρύγγων καί σπιλάδων, είσδύς δέ εντός αύτών, μετέβαλε διά τής θερμότητός του τό έν αύται; ύδωρ εις ατμόν όστις μή
εύρίσκων διέξοδον διέρρηξε τάς φύλακας αύτοΰ άνατινάξας διά τής ελαστικής αύτοΰ δυνάμεως βράχους
ύγκωδεστάτους εις ΰψος έκατέν πεντήκοντα ποδών.
Τήν 1 8 τοΰ μηνός έτερος χείμαρρος λάβας άνετειλεν έκ τοΰ αύτοΰ κρατήρος, έρρευσε δέ μετά φοβέρας

ορμής επί τής επιφάνειας τοΰ προτέρου και αποστρεψας εν τή πίρόδω αύτοΰ τά όόατα ττνών παραποτά
μιων τού Σκαπτού έβίασεν αύτά νά πλημμυρησωσι και
έπενέγκωσι πολύν όλεθρον εις τήν χ.ώραν άφοΰ οε ή
λαβα έρρευσεν οότω πω; επί πολλός ήμερα;’ συγκατεκρημνίαθη τέλος μεθ’ έ»ός ».αταρραζτου κ ενεπλησε
μέγα βάραθρόν τό όποιον ·έξ αιώνων πολ/.ών εϊχεν άνασκάψει τά καταπίπτον ύδωρ. II εκοηςις αυτή διήρI ζεσε δύω έτη ολόκληρα και κατεστρεψεν είκοσι χω-
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μας· 900 δέ ψυχαί έγιναν ή άμεσον αυτής θΰμα, ή

— Μαχμούτη! ιίπε τέλος δ Άλής, δεικνύων εις

έπ! τοΰ δεξιού, καί πάλιν έπανελάμβανεν τήν πρώτην

άπεπνίγησαν έκ τών άναπλησάντων τήν ατμόσφαιραν
βλαβερών άτμών, ή άπωλέσθησαν μετά ταΰτα ύπό τοΰ
λιμοϋ όστις προήλθεν έκ τοϋ ότι οί αγροί κατεστρά-

τόν άδελφόν του τόν εγγύς γήλοφον θέλεις ν’ άναπαυθώμεν έκεΐ ολίγον πριν εξακολουθήσωμεν τον δρό

θέσιν των.
Μετ’ ολίγον δ Άλής άπό φριχτόν έσωτερικόν άγών« συνεχόμενος έμάσσησε μέ τούς όδόντας τό ήλεκτρον τής πίπας του, έπειτα λαβών έκ τών δύω άκρων

φησαν ύπό της σποδού.
Αΰτη είναι ή άξιολογωτάτη πασών τών έκρήςεων
ώς παραγαγοΰσα τό μέγιστον σώμα τής λάβας, περί
ου έχομεν αύθεντιχάς πληροφορίας. Τά μεΐζον ^ιεΰμα
είχε πεντήκοντα τό δέ μικρότερον τεσσαράκοντα μιλλίων μήκος τό δέ εύρος αύτοΰ ήτον μεταξύ επτά καί
δεκαπε'ντε μιλλίων τά πάχος δέ συνήθως μέν έκατόν
ποδών είς τινας δέ στενάς διόδους καί έξακοσιων !

I. Κ.

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΧΑΡΑΝ·
Α'.

Η Έρς.
"Ητον ωραία θερινή έσπε'ρα έν έτει 1846 ότε δύω
’Αραβες διέβαινον έν σιωπή τήν λεωφόρον ήτις φε'ρει
άπό Βισκάραν, πόλιν τοΰ ’Αλγεριού, πρός τήν φυλήν
τών Οϋλέδ Τζελάλ.
'Ώραν ολόκληρον συνεβάδ’.ζον οί δύω πολλά πλη
σίον χωρίς νά άνοίξωσι τά στόμα καί νά προφε'ρωσι
λέξιν, άλλά σύννοες, μέ σκυμμένην κεφαλήν καί πολύφροντι με'τωπόν έπροχώρουν τοξεύοντες άπό καιροΰ
εις καιρόν λοξά καί ύποπτα πρός άλλήλους βλέμμα
τα, ώς δύω εχθροί δόλιοι έπίσης καί δειλοί. Κα! ό
μως ή φιλία του Άλή καί Βέν-Μαχμούτη ήτον έξάκουστος εις όλην τήν χώραν. Όμοΰ έπεχείρουν τά κιν
δυνώδη εις τήν έρημον κυνήγια, καί ότε έπανήρχοντο
φέροντες ώς αθλον τήν κατάστικτου δοράν τίγρεως ή
παρδάλεως, κάνεις δέν έγνώριζε τίς έδειξε πλειοτέραν
ανδρείαν ή τίς έκινδόνευσε περισσότερον, επειδή ό,τι
άπελάμβανον έκ τής πωλήσεως τών άγρευθέντων θη
ρίων τάδιενέμοντο έξ ίσου, μή στέργοντες ούδέτερος
κατ ούδενα τρόπον νά λάβη ούδ' οβολόν περισσότερον.
Τάς ύβρεις τάς γινομένας είς ενα αύτών έ»όμιζον
κοίνάς, καί άν ό εις ύπέφερε προσβολήν τινα, ό άλλος
άνελάμβανε τήν φροντίδα τής έκδικήσεως καί δέν ήσύχαζε πριν ή υβρις άποτιθή τριπλ,ή και τετραπλή.

Διά νά μή πολυλογώμεν ήσαν ώς άδελφοί' ύπό τήν
αύτήν καλύβην κατώκουν, τόν αύτόν άγρόν έκαλλιέργουν, καί ώρκίσθησαν συχνά ώς έζησαν όμοΰ οΰτω καί
νά συναποθάνωσιν όμοΰ.
Καθόσον ή ήμέρα έκλινε, τό βήμα τών δύω ’Αρά
βων άπέβαινε ταχύτερον, ώς άνθρώπων σπευδόντων
νά φθ άσωσί που. Αίφνης παρετήρησαν τόν υψηλόν μιναρέν του τζαμείου των κατατέμνοντος διά λευκής
γραμμής τόν κατακόκκινον ούρανόν, καί συγχρόνως
έλαφρά τις συνοφρύωσις σκιάσασα άμφοτέρων τά μέ
τωπα έδειξεν ότι τήν στιγμήν ταύτην μάλιστα ή καρ
διά των έχειμάζετο ύπό μιας καί τής αύτής τρικυ
μίας.

μον μας;
— "Οπως αγαπάς' άπεκρίθη ό Μπέν Μαχμούτης
μέ βεβιασμένον είς τά χείλη μειδίαμα.
Αλλά πριν προχωρήσωμεν περαιτέρω εις τήν δ ήγησιν καλόν είναι νά περιγράψωμεν συντόμως τήν ει
κόνα τών δύω αυτών άνθρώπων ό Μπέν Μαχμούτης
ήτον είκοσίτεσσάρων ή είκοσιπέντε έτών, υψηλόν καί
εύθυτενές έχων τό άνάστημα. Τών δέ κινημάτων αύ
τοΰ τό άπότομον καί τραχύ έπρόδιδε φύσιν σιδηράν,
φύσιν μετέχουσαν τοΰ λεοντώδους· ή φυσιογνωμία τοΰ
προσώπου του εύκίνητος εις υπερβολήν ήτο καδρέπτης
χαλύβινος άπεστιλβωμένος όπου έζωγραοοΰντο αί μυστικώτεραι τής ψυχής του διαθέσεις. Άλλ’ όσάκις
έγέλα οί μυώνες τοΰ προσώπου αύτοΰ χαλαρότεροι
γινόμενοι έλάμβανον ήμερότητα σχεδόν γυναικεία»'
καί τότε τόν έπλησίαζες έκουσίως. Έξ έναντίας δέ
όταν ώργίζετο άγριωτέρα φυσιογνωμία δέν έδίδετο.
Τότε ώπισθοδρόμεις έμπρός του έντρομος, ώς όπισθοδρομεΐ τις έμπρός είς θηρίον θυμούμενον, ξύον
μέ τούς όνυχας τήν γήν καί προοιμιαζόμενον τήν ορ
γήν του διά φρικαλέου ώρυγμού. Άλλά τό παραδοξότερον τοΰ άνθρώπου αύτοΰ ήσαν οί μακροί του μαύ
ροι μύστακες, τόσον μακροί ώστε κατέβαινον έως είς
τό μέσον τοΰ στήθους του. Σιμά είς όλα ταΰτα τό μελάγχρουν καί ήλιοκαές συνεπλήρουν τύπον άφρικανοΰ

άνδρός, όποιον ματαίως οί ζωγράφοι άγωνίζονται νά
μιμηθώσω είς ταύς πίνακας των.
’Ο δέ Άλής δέν διέφερε κατ’ άλλο τοΰ Μπέν Μαχ
μούτη είμή κατά τήν χροιάν, έπειδή ήτο πελιδνός ά
νευ τής στιλπνότητος έκείνου' οί αύστακες καί τούτου
κατήρχοντο είς τό μέσον τοΰ στήθους, ήσαν δέ πυόροί ώς καί τά δασέα του όφρύδια' άλλως δέ, ή αύτή
εύκινησία τών μυώνων, ή αύτή θερμουργότης τοΰ χα
ρακτήρας καί ζωηρότης. Καί ή ηλικία δέ κα! τό άνά
στημα ήσαν τά αύτά. καί είς τούς δύω.
Άφοΰ κατεστήσαμεν γνωστά τά δύω πρόσωπα τής

ιστορίας ταύτης έπανερχόμεθα είς τήν διήγησιν μας.
Οί δύω Άραβες έκάθισαν είς τόν γήλοφον, έσήκωσαν τήν κεφαλήν, έκύτταξαν άλλήλους χατά πρόσω -

πον καί πάλιν έπανέπεσον είς τήν προτέραν πεισμα
τώδη σιωπήν.

Ο Άλής όστις κα! πρώτος είχε προτείνει τήν ανά
παυλαν έσυρε τήν πίπαν έκ τής ζώνης του όθε» έχρέματο παρά τό εγχειρίδιών του τό δαμασκηνόν' τήν έγέμισε καλά πατών δυνατά διά τοΰ άντίχειρος τόν
καπνόν, καί τήν άναψεν, όλα δέ ταΰτα μέ τρόπον τεταραγμένον καί ούδαμώς ήσυχον.

Ό Μ πέν Μαχμούτης έμιμήθη τό παράδειγμά του'
ώστε είς διάστημα τινών λεπτών άλλο δέν ήκούετο
είμή ή βαρεΐά των άναπνοή καί τό λάκισμα τοϋ καιομένου καπνοΰ, άλλά ή άμοιβαία στενοχώρια τών
’Αράβων έξηγεϊτο καλώς άπό τήν συνεχή μεταλλαγήν
τοΰ καθίσματος των, έπειδή τώρα μέν έθετον τόν δε
ξιόν πόδα έπί τοΰ άριστεροΰ τώρα δέ τόν άριστερόν

τόν μακρόν σωλήνα τόν έθραυσε πλαταγήσας αύτόν
βύτόν βιαίως έπί τοΰ γόνατος.
ΌΜ πέν Μαχμούτης όστις καί αύτός είς τήν αύτήν ενδόμυχο* άνάγκην ύπεϊκεν έμάσσησεν έπίσης τό
ήλεκτρον τής πίπας του καί έσύντριψεν αύτήν καθ’ ον
τρόπον δ Αλής είχε συντρίψει τήν ίδικήν του.
‘Η μακρά έκείνη παντομίμα εξέφραζε μυρίας όδόνας οεινάς, βαθείας, κοινάς εις άμφοτέρους, είκονιζομένας κάλλιστα έπί τής φυσιογνωμίας των.
— ‘Ο Άλής έλυσε πρώτος τήν σιωπήν' καί, Μαχ
μούτη! είπε, ήμεϊς έχομεν έδώ κάτι νά είπωμεν καί
φοβούμεθα ώς μωρά παιδία. Έλα! άς φανώμεν μεγαλόκαρδοι, Μαχμούτη! καί παύσας μικρόν έξηκοχούθησεν οΰτω.
— Άν κάνεις διηγείτο είς σέ τήν απλήν ιστορίαν
ένός τίνος Μπέν Μαχμούτη όστις έχων άδελφόν
ένα τινά Άλήν, μαθών παρ’ αύτοΰ τά μυστικά τής
καρδίας του ήγάπησεν, άπίστως φερόμενος, τήν νέαν
τήν δποίαν δ Άλής ήγάπα, τί ήθελες είπεϊ πρός δι
καιολόγησα τοΰ Μπέν Μαχμούτη;
— Θά έλεγον ότι δ Μπέν Μαχμούτης ύπήκουσεν
είς τήν φωνήν τής καρδίας του ήτις έβοα δυνατότερα
παρά τό καθήκον.
— Ναι, ύπέλαβεν είπών δ Άλής, μέ παρειάς πυρπολουμένας, είς τούς άνεμους, είς τά κύματα έραψες
τήν φιλίαν μας, ώς ποταπόν τι πράγμα, τό δποίον
όσάκις θέλε' ευρίσκει τις' ναέ! έθυσίασες τήν φιλίαν
μας είς τά πρόθυρα Άλμεάνας τής μνηστής μου.

ιέχθροί ήσθάνθησαν τήν ανάγκην νά δώσωσι πρός άλ
>λήλους έσχατον δείγμα φιλίας καί συμπάθειας.
— Τό χέρι σου . . . άδελφέ ! άνεφώνν.σεν δ Άλής

μέ
ι ομμα ύγρανθέν.
— Άδελφέ! τό χέρι σου, έπανέλαβεν δ Μπέν
Μαχμούτης
καί ένταυτώ έν δάκρυ κατέ^δευσε διά τής
I
’χαλκόχοοος παρειάς του μέχρι τοΰ μύστακος όπου
έσταμάτησεν
άμφίβολον καί τρέμον.
έ
Καί έσφιγξαν άλλήλων τάς χεΐρας μέ δύναμιν
cάρρητον.
Έν τω μεταξύ έπήλθεν ή νύξ άποτόμως διά μιάς,
ικαθώς συμβαίνει περί τόν ισημερινόν όπου τό λυκόφως
ιείναι άγνωστον. Τά πάντα ήσαν πέριξ ήσυχα, γαλή νιαΐα, σιωπηλά' ή φύσις άφοΰ έκοιμήθη είς τά πΰρ
τής ήμέρας έμελλεν ήδη νά κοιμηθή πάλιν είς τήν
δρόσον τής νυκτός.
II ώρα ήτο πολλά κατάλληλος πρός τό νά γίνωσιν
αί συμφωνία! τής δεινής άνηλεούς πάλης. Έπειδή μή
βλέποντες άλλήλους διά τό σκότος δέν έκινδύνευον νά

— Τί ποιητέον! άπεκρίθη δ Μπέν Μαχμούτης μέ
σοβαρότητα' δέν τό έξεύρεις; δ έρως έπνιξε πάντο
τε καί πνίγει τήν φιλίαν ώς τά παράσιτα φυτά τά
περιπλεκόμενα καί πνίγοντα τόν εύγενή κέδρον.
Άκούσας ό Άλής τήν καθαράν ταύτην έξαγόρευσιν

ήτις δέν τώ άφινε πλέον δισταγμόν έκυψε τό μέτωπον
έμφροντις καί περίλυπος.

μικροψυχήσωσι.
Μέ καρδίαν δεινώς θλιβομένην, μέξηράν καί έκλείπουσαν άναπνοήνό Άλής καί ό Μπέν Μαχμούτης έσκέπτοντο τήν προκειμένην φοβεράν συμφωνίαν καί τό είδος
του θανάτου τό όποιον ώφειλον νά έκλέξωσι.
Άφοΰ παρήλθον όλίγαι στιγμαί είς τήν βύθισιν
αύτήν, δ Άλής άνέκραξε μέ φωνήν κραδαινομένην.
— Δέν έχω δύναμιν νά κτυπηθώ μαζή σου, Μαχ
μούτη, άν δ βραχίων μου έγερθή νά σέ κτυπήση θέλει
καταπέσει άδρανής καί άχίνητος.
— Καί εγώ τό ίδιον' άπεκρίθη δ Μπέν Μαχμούτης
μέ πνεΰμα ρεμβάζον καί σχεδόν παραφρονούν.
— Καί όμως, έπανέλαβεν δ Άλής, σύ δέν στέργεις νά θυσιάσης είς έμέ τόν έρωτά σου, δ δέ ίδικος
μου εΐναι τόσον βαθέως έρ^ζωμενος ώστε άδυνατώ
νά σέ τόν παραδώσω. Λοιπόν τί ποιητέον; έξηκολούθησε νά λέγη άφίνων έκ βάθους ψυχής στεναγμόν
όξύν.
Ό Μπέν Μαχμούτης είπε. Δέν έχομεν είς τήν
φύσιν έχθρούς τούς όποιους νά κάμωμεν μετόχους
τού ίδιου ήμών μίσους; άς γίνωσιν ή έρημος και ή

πείνα διαιτηταί τής έριδός μας !
— Τί έννοεΐς ; ήρώτησεν δ Άλής.
— ’Ιδού! αύριον άναχωρούμεν είς τήν έρημον τήν
Σαχάραν πορευόμενοι έμπρός έμπρός πάντοτε μέ
τήν καυστικήν άμμον ύπό τούς πόδας, μέ τόν καταφλέγοντα ήλιον υπέρ τάς κεφαλάς ήμών έως ού
είς έξ ήμών καταπέση νεκρός άπό κόπωσιν ή άσφυξίαν τότε δ άλλος θέλει τού σκάψει μέ τήν αιχμήν
— Ό λόγος σου άληθής' άπεκρίθη μετά τίνος δρι- τοΰ έγχειριδίου του λάκκον, κα! πρ!ν άποδώση τά τεμύτητος δ Μπέν Μαχμούτης, άδύνατον δύω λέοντες' λευταΐον χρέος τής ταφής είς τόν θανόντα δέν θελει
νά ζήσωσιν όμοΰ έπί πολύ φιλιωμένοι.
έχει δικαίωμά νά λάβη τροφήν' ή δέ Άλμεάνα θελει
— Ό δέ Άλής έτελείωσε τόν λόγον. Τότε, ειπεν,ι είσθαι τοΰ έπιζήσαντος .
οί δύω λέοντες μάχονται κατά κράτος έως ου κατα— Γεννηθήτω οΰτω! έψέλλισεν δ Αλής με φω
λειφθή εις μόνος.
νήν έκλείπουσαν.
Άφοΰ αί συνθήκαι ώμολογήθησαν και επεσφραγίΟί οφθαλμοί τών δύω Άράβων ήστραψαν τότε πα
ραδόξως' έκύτταξαν έπί μικρόν άλλήλους μέ βλέμμαι θησαν διά τής θλίψεως τών χειρών, οί δύω Αραβες
σύμμικτον θυμού καί άγάπης. Τό μΐσος έπάλαιε μέί έγερθέντες έξηκολούθησαν τήν πορεία» έπίσης σιωπή

— Άκουσον, εΐπεν άκολούθως δι’ ήσύχου φωνής'
ή Άλμεάνα άγαπά καί προτιμά σέ, δέν υπάρχει άμφιβολία' άλλά πάλιν δ πατήρ της τήν υπεσχέθη εις
έμέ καί θά έμμείνη είς τόν λόγον του. Έπειδή λοι
πόν ή πλάστιγξ ίσορροπή εκατέρωθεν, ούδέτερος ή
μών θέλει άπολαύσει τό ποθούμενον άν δέν καμωμεν
γενναίαν τινά άπόφασιν.

τήν άρχαίαν φιλίαν, καί πριν κηρυχθώσι φανερά πλέονν

Τόμος Γ'.

Φυλλάδ. 64.

λώς ώς καί προτού.
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_ 947 —

— 946 —
’Αφού έφθασαν είς την ουλήν των χ’ έπανεΰρον τήν

καλύβην των έπλαγίασαν εντός τοΰ αύτοΰ Θαλάμου,
επί τής αύτής ιύιαθου ώς έγίνετο πάντοτε, καί άπεκοιμήθησαν τόσον νηδύμως ώς νά μή έμελλε-/ ή άλ
λη ήμερα νά γίνη είς αυτούς άρχή δεινών χαί βασά

νων τά δποΐα μόνον δ Θάνατος
τελειώσει.

τοΰ ετέρου ήθελε

τήν όποιαν μόνον άφριχανή φύσις ήδύνατο νά συλλάβη
καί έζτελέση.
Δέν θέλομεν επιχειρήσει νά διηγηθώμεν όλας τάς
ποικίλας φάσεις τής πρώτης ημέρας τών βασάνων,

τά μύρια μέσα όσα έπενόουν όπως χατασιγάσωσι τάς
άπολύιους άνάγχας τής ζωής.
Οταν δ λαιμός των έξηραίνετο καθ’ύπερβολήν έδάγκα/αν μίαν άχραν τής δερμάτινης ζώνης των διά
νά προχύψη ολίγος σίαλος χαί ύγράνχ τόν ξηρόν φ®.
ρυγγά των. Άφ’ ής στιγμής έκαμαν τόν όρκον ώρμη-

Τήν επαύριον, άμα τό φώς τής ημέρας ήρχισε νά
εΐσδύΐ] διά τών αρμών είς τήν χαλ,ύβην, ό Άλής χα δ

σαν τρέχοντες μέ ειδός τι φρενίτιδας, πάντοτε πλη
σίον άλλήλων, πλήν χωρίς νά προφέρωσι λέξιν άλλην,
ούτε βλέμμα ν’άνταλλάξωσιν, άλλ’ έοαίνοντο ώς ϋπεί-

Μπέ/ Μαχμούτης ήσαν σηκωμένοι, έτοιμοι νά άναλάδωσι τόν φοβερόν αγώνα τή; καύσεως, τής διψης χαί

χοντες είς ανάγκην τινα άνωτέραν χαί χρατεράν.
Ώμοίαζον ψυχάς περιπλανωμένας αιτινες χατεδι-

τοΰ χόπου έν μ,έσω τής έρημου.

κάσθησαν διά νά έξαγοράσωσι τάς αμαρτίας των, είς
κόπους καί μόχθους διηνεκείς, καί αιτινες ήρχιζον
τότε τήν ποινήν των εις τήν έρημον.
Ή νύξ έφερεν είς αυτούς όλιγην αναψυχήν καί δρό
σον. Διά τοϋτο ετρεχον τότε μέ περισσοτέραν ορμήν
καί μέ λύσσαν πυρετικήν είς τά αχανή τής λείας καί

Εντός σάχχου δερμάτινου έθεσαν μακράν μερίδα
pivtrai: ήτις είναι ρύραμα χονδρόν χαί Θρεπτικόν κατασχευαζόμενον άπό σίτον χα: λίπος προβάτου, έν ς-αμνιον μέ νερόν χαί μιαν μιχράν ριάλην μέ οινόπνευμα.
Επειτα τείνοντες δμοθυμαδόν τάς χεΐρας έπί τοΰ
Κορανίου ώρκωμότησαν νά τηοήσωσιν ακριβώς τάς
συμφωνίας των. Μετά τοϋτο πεσόντες γονυχλιτείς
άπεύΘυναν χοινήν δέησιν πρός τόν ’Αλλάχ.
Μετ όλίγον έξήρχοντο έχ τοΰ χωρίου τής ρυλή;
των Ούλλέδ Ί ζελλάλ δύω νεανίσκοι περιβεβλημένοι
χα/'ζια λευκά ήτοι αραβικούς μανδύας- διευθύνοντο δέ
άμφότεροι μέ τάς κνήμας . καί τούς πόδας γυμνούς
πρός τήν Σαχάραν, ώς φανατικοί πορευόμενοι είς
προσχύνησιν τής Μέχκας.

Η ήμερα καθαρά καί διαυγέστατη προεμήνυε καύ
σωνα δεινόν ούδέν νέφος έσκιαζε τόν γλαυκόν ουρανόν,
ούοεμία πνοή αύρας έτάρασσε τάς κορυράς τών ύώηλών ροινίχων. ’Ολίγα πτηνά τά όνομαζόμενα βεγγάλια
έπέτωνεΐς τούς κλάδους τερετίζοντα χαί χάπτοντα τά
ζωύφια τών ροδοδαφνών. Μετ’ όλίγον άνέτειλε χαί ό
ήλιος εις τάς οξείας χορυφάς τοΰ γηραιού Άτλαντοςκαί πρώτον μέν αί άκτίνες αύτοΰ χατεπλημμύρησαν
τούς βουνούς καί τάς δειράδας, βαθμηδόν δέ ανιόντος
οΰ ήλιου έλάμβανον έπί μάλλον χαί μάλλον τήν χατά
κάθετον φοράν.

Οί δύω Άραβες έξηκολούθουν νά προχωρώσι μέ βή
μα ταχύ καί μέ σταθερόν άπόφασιν. Ήδη παν ίχνος
φυτικής ζωής ειχεν έκλείψει- τό δέ μεσημέριον έρθασαν τό όριον όθεν άρχεται ή έρημος- έφαίνετο δέ
έμπροσθεν αυτών έκτεινομένη ώς κόκκινο-/ στρώμα
χωρίς τέρμα και χωρίς δρίζοντα.

Αλλά πριν πατησονσι τήν ομαλήν έχείνην χαί χαταφλέγουσαν τούς πόδας έπιφανεία/ άντήλλαξαν έν
βλέμμα- έννοησαντες δέ άλλήλων τήν διάνοιαν, άνεοωνησαν δμοθυμαδόν ομνύω εις τόν ’Αλλάχ ότι θέλω
βαδίσει άδιαχόπως έπί τής άναμμένης ταύτης κααίνου,
V
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Επρεπε νά ήναι τις παρών χαί νά βλέπη τά δύω
ταΰτα πληρη νεότητας χα: ζωής ο/τα χαθυποβάλλοντα
τοιουτοτρόπως εχουσίως έαυτά εις άνηκούστους σχληροτάτας όδύνας. Μονομαχία αλλόκοτος, πρωτοφανής.

κινητής έπιφανειας τής έρημου ήτις έλαμπεν ώς λί
μνη μεγάλη, απέραντος. Άλλ’ όταν δ ήλιος έκ νέου
άνέτειλεν τότε οί δύω Άραβες παρίστανον βεαμα αλη
θώς άποτρόπαιον.
Είκοσι και τέσσαρας ώρας είχον ακολουθήσει τήν
πεπρωμένην πορείαν των χωρίς ανάπαυλαν, χωρίς νά
αναψύξωσι τά χείλη των μέ μίαν υδατος σταγόνα, χω
ρίς νά λάβωσιν ούδεμίαν τροφήν. Οί χαρακτήρες τοΰ
προσώπου των ά τονισμένοι έξέφραζον έσχάτην άπαύδησιν. Μόνοι οί οφθαλμοί των διατηροΰντες έτι τήν
ζωηράν λάμψιν των παρεΐχον εκπληκτικόν τί πολύ χαί
αλλόκοτο-/, φαινόμενο: ώς άδάμαντες στιλπνοί ήομοσμενοι εις κόγχας οφθαλμών νεκρών πτωμάτων έμψυχουμένων μηχανικώς διά γαλβανιχοΰ πειράματος.
Καθόσον τό χαΰμα έγίνετο αύστηρότερον, πλέον άνηλεές, ή ταχύτης τών ποδών αύτών ώλιγόστευεν
έπαισθητώς. Οί γυμνοί των πόδες χατεσπαοαγμε'νοι,
αίματοσταγεϊς, ήλγουν έγγιζοντες τήν άμμον τήν
καιουσαν ώς σίδηρος πεπυραχτωμένος. Ήδη τά ώ.τά
των έβόμβουν, οί οφθαλμοί των εβλεπον λάμύεις πα
ραδόξους, τά γόνατά των έλύγιζον, πληγωμένα, άοανισμένα. Καί όλον δέ τό σώμά των προέβαινεν είς
φθοράν χαί διάλυσιν.
Ήτον ώρα δεχάιη. Είχον άχόμη έμπρός των τέσ
σαρας ώρας χαύσωνος αύξοντος πάντοτε, χαί έπειτα
μετά τέσσαρας ώρας ήθελε τό χαΰμα αρχίσει βαθμη
δόν νά κλίνη.
Αίφνης παρετήρησαν πρός τά δεξιά, εις άπόστασιν
μαχρυνήν, πράγμα τι προβαϊνον μέ χίνησιν κυματοει
δή εις τήν έρημον ήτο δέ καραβάνιον χαμηλιτών χαί
ήζολουθει δρόμον σημειούμενον άπό μόνον τά διε
σπαρμένα σχελετα τών χαμηλών, όοαι άοινουσι πολ
λάκις καθ’ όδόν τά κώλα.
Τά χαραβάνιον μετ’όλίγον έφθασε τούς δύο Άρα
βα:. ‘Ο οδηγός καταβάς άπό τού σάγματος τής χα
μηλού του προέβη πρός αυτούς οχι χωρίς έκπληξιν καί
τούς είπε με ύφος σζωπτιχό».

— Σελάμ Άλε'χιμ!
Ό Άλής και δ Μπέν Μαχμούτης έπέρασαν εμπρός
χβορίς να στραφώσι καί ίοωσι.

άψυχος σωρός μέ τό πρόσωπόν γυρισμένο-/ κατά τόν
ήλιον.
Ή σκηνή ήτις παρεστάθη τότε είς τήν εύρείαν έρη

Τούτο βλεποντες οί άνθρωποι τοΰ καραβανιού επε- μον καί ήτις μό»ον μάρτυρα είχε τόν Θεόν ήτον έχίον ολοι πρηνείς χωρίς διάκρισιν χρώματος και φυ πλ.ηχτική, δεινή, ανήκουστος.
Ο Μπέν Μαχμούτης χύπτων ενδελεχώς έπί τού
λής προσευχόμενοι ζαί παρακολουθοΰντες μέ το βλέμ
μα τάς δύω ταύτας ξένας σκιάς τάς σταλεισας βε- Άλή μέ τό στόμα έπάνω είς τό στόμα εκείνου έκαραδόκει μέ ανέκφραστο-/ αγωνίαν πότε ήθελε-/ ό αντί
$ΐίως είς τήν γή/ άπό Μωάμεθ τόν μεγαν προφήτην.
Μετά ταυτα άπεμαχρύνθησαν έν συννοια και βα-

ίεια σιγή}, κκί μετ’ όλίγον τό καραβάνιον ώμοιαζε μα

κράν μαύρη-/ γραμμήν έλιχοειδή.
Έ-/ τούτοις δ Άλής και δ Μπέν Μαχμούτης ύπειιοντε: έίς τήν πεπρωμένην ανάγκην ώδευον έμπρός,
έμπρός πάντοτε. Τί μόνον; άπό τίνος καιρού ήρχισαν
ιβάμοίβωσι βλέμματα έταστιχά σπουδαζοντες τήν
φυσιογνωμίαν ό εις τοΰ άλλου, βλεποντες τάς προό
δους τοΰ μαρασμού, χαί ύπολογίζοντες κατά νοΰν πό
σον πιθανώς ήθελε-/ ό αντίπαλός των άνθέξει άχόμη.
Τό μεσημέριον ό Μπέν Μαχμούτης καμπτόμενος
ύπό τά έλαφρόν φορτίο-/ τού σάχχου τού έχοντος τα
ζωάρχεια, έπρόφερε μέ ©αρυγγώδη φωνήν τάς λ,έξεις
ταυτας.

— Άλή, ή σειρά σου νά σηζώσης τάς τροφάς.
ΌΆλής λαβών μηχανικώς τόν σάκκον έρριψεν αυ
τόν έγχαρσίως έπί τού ώμου παρατήρών ένταυτω α
σκαρδαμυκτί τόν Μαχμούτην ώς νά έλεγε- Θά βαστά-

παλός του άφήσει τήν τελευταία-/ πνοήν. Αν πρός
στιγμήν ή αναπνοή τού Άλή διέλειπε, ό Μπέν Μαχ
μούτης στρεφόμενος μικρόν έσκαπτε μέ τήν αιχμήν
τού εγχειριδίου του λάκκον εις τήν γην. Τρις εΐχεν
άρχίσει ουτω τό έργον τού λακκοσκάπτου καί
τρις τό πνιγηρόν ψυχο^όάγημα τού Άλή τόν διέκοψε
δεικνύον ότι ό άδελφός του έζη είσέτι- καί τρις δέ ci
χαρακτήρες τοΰ προσώπου του έλαβον αλληλοδιάδο
χον έκφρασιν ελπίδος καί φόβου.
Ό δέ Άλής όστις ήσθάνετο έγγίζον τό τέλος του
ένεψυχώθη αίφνης άπό λάμψιν παροδικήν ώς ή λαμπάς όταν μέλλη νά σβεσθή.
— Κύτταξε, είπε, προσπαθώ-/ μέ πολλήν δυσκο
λίαν ν’ ά/ασηκωθή καί τείνων τόν δάκτυλον κατά νό
τον, δέν βλέπεις εκείνο τό φάσμα τό πρός ημάς ερχό
μενον καί διώχον διά τοΰ ποδός πρό αυτού τήν πηγήν
έχείνην τών δροσερών ναμάτων ! . . . . Ω ! διψώ, δι

ξη αρά γε πολύ άχόμη ;
Ό Μπέν Μαχμούτης τω ανταπέδωσε τό αυτό έτα- j
στιχόν βλέμμα.
Ή άμμος είχε βαθμηδόν γίνει τόσον ανυπόφορος
είς άφήν ώς ή βράζουσα λάβα καθ’ ήν στιγμήν έχχέεται άπό τού χρατήοος έν χαιοώ έκρήξεως- ό ήλιος ήχόντιζε χατά χάθετον τάς αχτίνας αύτού, ώς πίπτει
ή μολυβδίς είς τήν Θάλασσαν. Άνεμος νότιος έπνεεν
όλολύζων καί σηχόνων λεπτούς κόχχους χονιορτού
κολλωμένους εις τά άθλια πρόσωπα τών Αράβων τά
δποΐα ελουεν δ ίδρώς· τό δέ κεχηνός χαί πνευστιώ-/
στόμα των κατέπινε τά πεπυρωμένα ταύτα μόρια
τά όποια εισερχόμενα ει’ς τό στήθός των τόχατέφλε-

γον μέ φριχτούς σπαραγμούς.
'Η γλωσσά των έχρέματο έξω ξηρά και τραχυτατη- ή έπιδερμίς αύτών είχε γεμίσει έξανθήματα. Οί
μήνιγγές των έπαλλο* δυνατά, και οί οφθαλμοί των
έκοιλαίνοντο προφανώς έπί μάλλον καί μάλλον.
Τέλος δ Άλής κατέπεσε χαμαί άφίνων αναστεναγ
μόν βραχνόν, Φωνή-/ απελπισίας. Είς στιγμήν δέ ηλι
θίου παραφροσύνης .έφερε δρμητικώς τήν χείρα πρός
τόν σάκκον τόν έχοντα τάς τροφάς. Αλλ. ό Μπέν
Μαχμούτης έννοήσας τί ήβούλετο τον άπέσπασεν απο
■τάς χεΐράς του μέ βίαν σπασμωδικήν· δ Αλής συνηθροισε τότε όλας τάς δυνάμεις του χαί με αγώνα σχε
δόν ύπεράνθρωπον ήπλ,ωσε τόν βραχίονα διά νά άρπάση τό πολύτιμον αντικείμενο-/.
— Δέν Θά έγγίσης έχει! έφώναξεν
μούτης- ?.ησμονείς ότι άγωνιζόμεθα
μεάναν;
Τότε βαθύς ώρυγμός έξήλθεν άπό
Αλή Έξετάθη χαμαί» μέ οφθαλμούς

ψώ .. . διψώ!!
Καί ταΰτα είπών έπεσε πάλιν πνευστιών χαΐ δάκνων λυισωδώς τήν άμμον διά νά σβέση τήν δίψαν τουδ δέ Μπέν Μαχμούτης ήχολούθει ενδελεχώς τήν βρα
δεία-/ αγωνίαν εκείνου, χαγχάζων μέν ώς δαιμονών
δσάχις τόν ένόμιζε νεκρόν, γογγύζων δέ χαί δυσανα
σχετώ-/ δσάχις σπασμωδική τις χίνησις έπήρχετο είς
τό άδρενές σώμα τού άγωνιώ/τος. ‘Ο Άλής άφήχε
τέλος πάντων πνιγηρόν συριγμόν- όστις ήτον ή έ
σχατη τής ύπάρξεώς του ενέργεια, τό τελευταϊόν
του βάσανον, δ ύστατος αποχαιρετισμός του πρός τήν
ζωή-/.
Τότε δ Μπέν Μαχμούτης χωρίς νά χρονοτριβή

περισσότερον ήρχισε τό έργον τον μέ χαρωπούς ο
φθαλμούς, λάμπον μέτωπόν χαΐ μέ σαρδό/ειον περί
τά χείλη μειδίαμα. Μ’ ίλην δέ τήν έσχάτην αδυνα
μίαν του χατώρθωσε νά σχάψη τήν άμμον εις βάθος
ένός ποδός. Απίστευτοι είναι οί άγώνες όσους κατέβαλε
εις ήν εύρίσχετο ελεεινήν χατάστασιν όπως σύρη τό
πτώμα μέχρι τοΰ όρύγματος- πολλάκις έπάσχισε νά
τό άνασηκώση χαί χατέπιπτε μετ’ αύτοΰ ώς άνθρωπος
όστις έχ τής πολλής λύπης δέν δύναται ν’ άποσπαθή
άπό τόν νεκρόν Φίλον του χαί περιβάλλει πάλαν χαί πά
λιν μέ τάς άγχάλας πριν διά παντός τόν άποχωρισθή.

Μολαταύτα ώθών, έλχων τόν έφερεν εις το
χείλος τοΰ όρύγματος, έπειτα χυλίσας αύτδν εις την
χλ.ίνην
τήν όποιαν τοΰ ήτοίμασε τόν έσχεπασε
μέ δλίγην άμμον, ήν ό σφοδρά πνέων άνεμος δέν έδ Μπέν Μαχ βράδυνε βεβαίως πάλιν νά διασκέδαση. Αφού έτελειωδιά τήν Αλ- σεν αύτό τό χρέος, ώρμησε μέ μανίαν σχεδόν προς
τόν σάκκον τό/ εγοντα τάς τροφάς, χωρίς δέ νά λύ
τό στήθος τού ση τάς λωρίδας τον έσπάραξεν ουτω χαί λαβών τό
άμαυρούς, ώς μικρόν σταμνίον έφερεν αυτόν άπλήστως προς το στο-?
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μα, άλλα τό ύ3ωρ ήτον αλμυρόν, οθεν το άπέβαλεν
άηδιάσας- έδραζε τότε την φιάλην μέ τό οινόπνευμα
κ’ έπιεν έξ αυτού άμυστί.
Τότε ήσθάνθη δΐ όλου του σώματος διαχεομένην

ηδονήν τινα σωτήριου, διήχουσαν μέχρι τοΰ μυε
λού των χοκκάλων. Μετά ταΰτα έπήρε την όουΐναν τό φύραμα και τήν έτραγάνισε λίμασμε'να. Κα
θόσον δέ αί δυνάμεις άνεγεννώντο είς τό σώμα του
γέλως άκούσιος κατέλαβεν αυτόν , καγχασμός προ
ερχόμενος άπό συναίσθησιν ευφροσύνης, άγαλλιάσεως

εκστατικής, άφατου.
Άλλ’ άφοΰ αί πρώται καί απόλυτοι ζω!κα! χρεϊαι
έθεραπεύθησαν, ή αλήθεια, ή θλιβερά άλήθεια παρέστη
γυμνή είς τα δμματά του. Τότε ένδούς είς ανάγκην
ενδόμυχον έπεσε πρηνής καί μετά βαδείας κατανύξεως
και μέ δάκρυα θεραά προσηυχήθη υπέρ τής ψυχής του
Άλή.
Είτα ύπέστρεψε μόνος διά τής αυτής όδοΰ δι’ ής ει-

χεν έλθει πρότερον μετά τοΰ άδελφοΰ «υ.
I. Κ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

και

ΕΙΟΠΡΙΟΣ

Συνέχεια, (ίδε φυλλάδ. 63.)
Γ.

Λ ίήγησις.

Άφοΰ ή τρικυμία τής δευτέρας Γαλλικής έπαναστάσεως παρήλθεν, δ δέ ήλιος τοΰ δευτεροτόκου κλάδου
των Βουρβώνων καθησύχαζεν ήδη, κ’ έθέρμαινε τό άνησυχώτερον των έθνών, δ Φίλιππος Δίβρης ήρχισε τό
1 831 κατά μήνα Σεπτέμβριον τάς νομικάς σπουδάς του
έν Παρισίοις.
Ό Φίλιππος παρήλλασσε τότε τό 21 τής ήλικίας.
Εύρίσκετο λοιπόν εις τήν έποχήν, καθ’ ήν ό άνθρωπος
θέλει νά κινήται άκαταπαόστως καί νά ενεργή χωρίς
τίποτε νά παράγη, καθ’ ήν τό μέλλον άπατά έύκολώτερον, καί τό ένεστώς άν περιβάλλεται ύπό τής λαμ·
πρότητος, θεωρείται ώς μόνιμον καί ώς παραγωγός
αιώνιος, διότι ούτως εύρέθη έως τώρα.
Όστις έσπούδασε τόν κόσμον εις τό πλεΐστον των
Πρωτεϊκων αύτού μεταμορφώσεων, θά είπη με δυσκο
λίαν οτι καταλαμβάνεται ό Πρωτείις ουτος καί διαμέ
νει ύπό τήν μορφήν τοΰ φίλου· διότι ό φίλος έχει τόσω
μεγάλας υποχρεώσεις ώστε πας έγωϊσμός, άνθρώπινος
άρχει νά ήναι, δπίσθοδρομεΐ ένώπιον αυτών, καταβάλ
λει πάσαν δύναμιν ζητούσαν νά τόν ύποτάξη, καί λαμ
βάνει θηριώδη πολλάκις μορφήν, καθώς ό Πρωτεύς καί
θηρίου μορφήν έλάμβανε.
Άλλ’ ό Φίλιππος ή το νεανίας ακόμη, καί τόν κόσ
μον δεν τόν είχε σπουδάσει οσον έπρεπε, διά νά νόηση
τι είδους πράγμα δνομάζουν οί άνθρωποι φίλον· ένόμιζε λοιπόν οτι των μυθιστορημάτων οί ήρωες άπαντώνται καί είς τόν κόσμον, κ’ εφρόντιζε νά γνωρίση τινάς
έξ αυτών. ’Επειδή δε ό νέος βλέπει τήν κοινωνίαν ύπό
μυθιστορικήν έπτψιν, ό Φίλιππος αντί ένός εύρε δωδε
κάδα φίλων, καί άνευ πολλής βραδύτητες- είς τήν δωδε

κάδα ταύτην περιείχετο καί ό’Εδουάρδος οστις ομω; ε·
τυχε νά ήν’ έξαίρεσις τού γενικού κανόνος τοΰ διέποντος
τάς πράξεις καί τάς συμβουλάς τών άλλων φίλων οί
άλλοι φίλοι ήθελον φ. ε. νά ήναι ολοι όμοΰ είς τοΰ Κεραμεικοϋ τόν περίπατον, είς τήν Ιππασίαν τοΰ αγίου
Γερμανού, είς τήν Θήραν τού άγιου Διονυσίου, είς τό κα
φενείου, είς τό ξενοδοχείου, εις τόν χορόν Μαβιλλης
καί είς τάς νυκτερινάς συναναστροφάς· ό Έδουάρδος ήθελεν επί πλεΐστον νά συμπεριφέρεται μεθ’ ένός τό πο
λύ καί μετά δύο τόπολύ πολύ' τούτο παρετήρησεν ό Φί
λιππος καί τό έξετίμησεν ώς μυθιστορικόν· λοιπόν τού
ήρεσεν ό Εδουάρδος, καί συνεπώς συνεδέΰη μετ’ αυτού
τοσούτω διακεκριμενως πλέον ή μετά τών άλλων, ώ
στε διά μιάς σχεδόν έφάνη λησμονήσας ό'λους εκείνους.

Καί Παρισινοί μεν ή Γάλλοι δεν ήσαν ό Φίλιππος κ’
Έδουάρδος, άλλ’ επειδή τό βαλάντιον αυτών ήτον εύϋποληπτό ιερόν τού βανλαντίου πολλών εύγενών τής λαμπράς μητροπόλεως, ή δέ μορφή τοΰ προσώπου καί ή
προφορά (οί δύο ούτοι κύριοι έδιδάχθησαν τήν Γαλλικήν
παιδιόθενύπό παιδαγωγών Γάλλων), καί ή προφορά λέ
γω καί ό ιματισμός έγαλλιζον ολως, έθεωροΰντο μετα
ξύ των ώς Γάλλοι, δηλ. ώςόμοεθνεΐς, ώς συμπατριώται·
αλλά καί θρησκείαν είχον τήν αύτήν, ανατολικήν δηλ.
διότι ό Φίλιππος ήν "Ελλην καί ό Έδουάρδος είλκε τό
γένος άπό 'Ρώσσων.
'Ο Φίλιππος ήτο θετός υιός μεγαλεμπόρου έν Παρισίοις, οςις, θείος αύτού, τόν παρέλαβε παϊδα όντα άπό
τής Ηπείρου, άτεκνος ών αυτός καί άκληρος.
'Ο Έδουάρδος—πρέπει νά ένδιατρίψω δλίγον είς τήν
περιγραφήν του διότι πολύτιμος είναι ή άνάμνησις τού
ανθρώπου τούτου —ό Έδουάρδος ήν Πολωνός τό έθνος,
υιός βαθυπλούτου άρχοντος έν Γαλλικία" ό πατήρ αύτού
μέτοχος τής Πολωνικής έπαναστάσεως τού 1830 τόν
είχε στείλει είς Παρισιους μετά τής λοιπής οικογένειας
καί τών θησαυρών του, καθώς ό 1 (ρίαμος τόν Πολύδω
ρον, μέ τήν διαφοράν όμως οτι ό Έδουάρδος δέν έπαθεν
οσα ό Πολύδωρος.
Ό Έδουάρδος είχε τα χαρακτηριστικά έκεΐνα δί ών
οί ποιηταΐ καί ζωγράφοι τής Μεσημβρίας, είτε τού αρ
χαίου είτε τοΰ νέου κόσμου, παριστώσι τόν έρωτα, άλλα
τό ανάστημά του είς ήλικίανδεκαοκτώ έτών ήν ανδρικόν
ήδη, καί τό γλαυκόν αύτού ομμα ύπό χρυσού τόξου
περιστεφόμενον έξέφραζε γλυκύ τι, άββενωπόν τι, με
λαγχολικόν κ’ εμβριθές · κ’ έσπινθοδόλει μέν πολλά
κις τό όμμα εκείνο, άλλ’ οτε προσήλους έπ’ αύτού τό
σόν, μυστικόν γόητρον δυνάμεως άκαταμαχήτου έξετοξεύετο είς τό έσωτερικόν σου κ’ έλεγες οτι ό θνη
τός ούτος έπλάσθη διά τόν έρωτα, μόνον διά τόν
έρωτα είς τήν υψηλήν αύτού σημασίαν. Οί χρυσομέταξοι κρίκοι τής κεφαλής του, τό εύρύ λευκόν μέτωπόν του, καί ή ρις ήτις δέν ήτο καμπύλη,— διότι ό Έ
δουάρδος έγεννήθη ώς άλλο τι παρ’ ώς στρατιωτικός
ήρως, καί μάλιστα έκ τού είδους τών στρατιωτικών
ηρώων τού Κ. Δυμά βστις τούς χαρακτηρίζει κυρίως
διά τής κυρτής μεγάλης μύτης καί τών έξεχόντων ζυ
γωματικών ος-ών— ή ρις, λέγω, ομαλή καί άνάλογος
πρός τά λοιπά, τά μήλα εύτραφή μέν (ώς αριστοκρά
του μήλα) άλλ ούδαμώς μή θέλοντα νά ύπερβώσι τήν
κάθετον τού κάτω βλεφάρου, δ αλαβάστρινος καί μάλ
λον μακρός ή βραχύς λαιμός του, αί τής έπεδερμίδος
λεπτόταται ίνες, αιτινες σπανιως άπαντώνται καί εις
τούς βασιλόπαιδας αύτούς τούς έλκοντας τό γένος άπό
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κυριαρχιών δέκα αιώνων, τό συνεσταλμένου κάτω χεί
λος του σημεϊον τής σκέψεως καί τής εχεμύθειας, ή
έξόγκωσις μεταξύ τού μετώπου καί τών δφθαλμών
είς τό μέρος τό καλυπτόμενον άπό τήν στιλβουσαν
μέταξαν τών δφρύων' ή χειρ του έμφερής πρός τού
'Ραφαήλου τήν χειρα, ολ’ οί χαρακτήρες ούτοι, ους οι
ποιηταΐ συνήθως καθ’υπερβολήν μάλλον, ή κατ αλή
θειαν σκιαγραφοΰσιν, ήσαν όμως πραγματικοί είς τόν
Έδουάρδον, καί τόσω καθυπέτασσον τόν άνθρωπινον
εγωισμόν, ώστ’ έξύπνουν έν αύτώ παν άλλο αίσθημα,
ή τόν φθόνον καί τήν ζηλοτυπίαν.
Περί τήν 7 ώραν εσπέρας τού Δεκεμβρίου τού
1832 όχημά τι άκολουθούμενον μακρόθεν ύπό μικρού
άλλου, βπερ έμιμεΐτο έντελώς τήν μηχανικήν πορείαν
τοΰ παρακολουθοΰντος τόν κύριόν του ίπποκόμου, παρήλασσε τήν όδόν Βολταίρου, δτε νεανίας μηλωτήν
παχεΐαν περιβεβλημένος σταματήσας αύτό καί άνοίγων τήν θυρίδα προέκυψεν ίνα καταβή.
—- Μή μ’ άφίνεις, είπεν δ Έδουάρδος κρατών τήν
χεΐρά του.
·— Διατί;
— Άς όμιλήσωμεν τήν έσπέραν ταύτην· εί'μεθα ή
συχοι είς τόν θάλαμόν μου· έλα, θά ιχνογραφήσωμεν
τά ώραιότερα σχέδιά μας.
— ’Αλλά δέν άγνοεϊς οτι κατοικώ μακράν, ότι μέ
περιμένει ό θειός μου, καί πρό πάντων ότι τό ψύχος αύξάνει οσω προβαίνει ή νύξ,
— "Ολ’ αύτά διορθώνονται· κοιμάσαι παρ’ έμοί· είς
δέ τόν θεϊόν σου στέλλομεν γράμμα άμφότεροι ,παρακαλοΰντες αύτόν νά μή σέ περιμένη.
Ό Φίλιππος έσκέφθη επί μίαν στιγμήν, έπειτα, έπαναπίπτων είς τήν έκ πτίλων ελαστικήν έδραν του.
— Έστω, είπεν.
— ’Εμπρός, άνέκραξεν δ Έδουάρδος, αριθμός 38.
Μετά τρία λεπτά τό όχημα έστάθη πρό μεγάλης πύ
λης ής δ δχηλάτης έκρουσε τό ρόπτρον, δ δέ θυρωρός
ήνοιξεν οί δύο εταίροι άνέβησαν τόν δεύτερον όροφον
περώντες μακρόν διάδρομον άλλά καλώς φωτιζόμενον κατά μέτωπον δέ ήνοιξεν οίονεί αύτομάτως θύρα
λαμπρού καί θερμού δωματίου, οπού είσελθόντες έφρόντισαν πρώτον νά γράψωσι καί νά ύπογράψωσιν άμφότεροι πρός τόν θειον τού Φιλίππου έπιστόλιον οπερ
δ αυτός δχηλάτης έκόμισεν.
Οί δύο συσπουδασταί περί πολλών καί μεγάλων έπραγματεύθησαν διαλεγόμενοι, άλλά δυστυχώς τό μέ
ρος τού διαλόγου των έλλειπει είς τάς σημειώσεις τοΰ
Φιλίππου, ώς καί ειδήσεις τινες περί τής κώμης Γλύκης είς τό Α'. Κεφάλαιον.
Έκ τών επομένων τοΰ παρόντος κεφαλαίου συμπε
ραίνει τις οτι'έφιλονείκουν περίέπαγγέλματος οί νεανία:.
— Καί ή λαιμητόμος; καί τό έγχειρίδιον .. . ήρώτησεν δ Έδουάρδος.

σία φρισσει και άναπάλλεται εις τούς ήχους τής βρον
τής ταύτης, ήτις δτέ μέν άδε: ύμνους είς τήν ειρήνην,
δτε δέ μεταλλοιούται εις τήν ένθοασιώδη καί φοβερά»
σάλπιγγα τοΰ πολέμου,

— Καί είς τήν πατρίδα σου θέλεις νά γίνης ρήτωρ ;
ήρώτησε μειδιών ό Έδουάρδος.
— Είς τήν πατρίδα μου; . . Ές τήν ‘Ελλάδα;... ώΐ
Καί μετά πόνου τίνος έξέφερι-ν δ νεανίας τό έπιφώνημα τούτο.
— Είναι ώραία τφόντ: ή πατρίς μου· προχθές ότι
έφώτιζε τόν κόσμον μέ τάς φλόγας τής έλευθερίας της·
είναι . . . ήτο .. . Κατηραμένε Βύρων I διατί νά τήν
ύβρίσης μέ τόσην εύγένειαν, ής τήν πικρίαν 4',αΡ·[γνύεις μέ τό άρωμα τής ποιήσεωςΐ « Ένα στεναγμόν
διά τήν‘Ελλάδα, έν δάκρυ διά τούς’Έλληνας.» (1)

Έπειτα έκυψε τό μέτωπόν του κ’ έσιώπησε.
— Άς μήν όμιλήσωμεν περί πατρίδος.— Θά γίνης
λοιπόν ρήτωρ ; ήρώτησε μετά σιωπήν τινα.
— ’Εγώ ; Θά γίνω άν γίνεται τις ο,τι έπιθυμεΐ.
.— Είς τήν Γαλλίαν ;
— Καί τι νά τήν κάμω τήν Γαλλίαν; Έχω πατρί
δα δούλην, άλλά δύναμιν . . .
— Άλλά δύναμιν; . .. ήξεύρεις τί Φίλιππε;
— Τί;
— Άς γίνωμεν θεολ,όγοι.
— Ουφ I
— Λοιπόν ιατροί.
— Δέν είμαι φιλάργυρος.
— Τέλος πάντων εγώ επιθυμώ νά συμβιβάσωμεν τάς
ιδέας ρ.ας.
— Είμαι περίεργος.
— Δέν αγαπώ καμμίαν κυβέρνησιν, διότι καμμία
δέν έφράντισε νά τελειοποιηθώ οπού πρέπει- αύξάνει τάς
στρατιωτικός δυνάμεις της, αναπτύσσει τήν πολυτέλειάν της, καί αναγκάζεται διά τών δανείων καί τού
έλέους νά τρέφη χιλιάδας κηφήνων κ’ εκατομμύρια
πτωχών, τούς μέν θα^ρύνουσα είς τό έγκλημα, τούς δέ
συμπαθούσα ή φοβούμενη, διό it ποσώς δέν έφρόντισεν ύπέρ αυτών.—Καί ταύταπερί τών συνταγματικών κυβερ
νήσεων’ περί δέ τών άλλων έχομεν άμφότεροι σαφείς
ιδέας καί ούδέν λέγω.—Δέν αγαπώ τήν κοινωνίαν όπως
τήν εύρηκα, διότι είς παν βήμα μου εντός αυτής βλέ
πω τά εγκληματικά της δημιουργήματα' έδώ βάναυσος
ιδιοτέλεια, εκεί μειδίαμα φαρμακερώτερον τών δηλητη
ρίων τοΰ Σαινκρουά, παρεκεΐ τό έγχειρίδιον, καί παν
τού ή καρδία εκτεινόμενη ή συστελλόμενη κατά τό θερ
μόμετρο» τοΰ βαλαντίου.—Άριθμησον ολατηςτά....
— Θά μοΰ είπη; πάλιν νά γίνωμεν θεολόγοι.
-Όχι.

— Λοιπόν;
— Επειδή σύ αγαπά; τήν κοινωνίαν, έγώ δέ αγα
— ’Ενθυμούμαι ώραίαν τινα εικόνα τού Γερμανού
πώ σέ, νά συλλέξωμεν Πολωνού; κ’ Έλληνας, και νά
Κέρνερ· «τό πύρ, (λέγει αύτός) ζή εκατόν έτη εάν βρα
σχηματίσωμεν ήμεΐς είς χώραν τού νέου κοσμου κοινω ·
δέως και άφανώς καύση μέγα δάσος, άλλά τό πύρ προ
τιμά νά τό καύση είς εκατόν λεπτά τής ώρας διά νά νιαν νέαν.
— Αλήθεια;—Στάσου, στάσου νά γεμίσω τήν πί
έκτείνη τήν φλόγα του μέχρι τής κορυφής καί μέχρι
παν
FSCU-— ά! αυτή είναι λαμπρά ιδέα Έδουάρδε,—έντών άκρων τού στερεώματος.»—Όταν ήσαι ρήτωρ, Εδουάρδε, γίνεσαι μέγας οσον μέγα είναι τό έθνος σου
καί δ κόσμος· ή φωνή σου είναι βροντή τού πνεύματος
(1) A sigh for Greece a tear for iht G.ccks,
εκείνου οπερ αντιπροσωπεύεις πάσα δέ πολιτική εξου
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νοώ τώρα οτι δεν αγαπάς τδν παθητικόν βίον cuts τδν
ατομισμόν· αλλά δεν είναι λέγεις δλίγον δύσκολον τδ
σχέδιόν σου;

— Κ’ επειδή είναι ’Ισπανός πλήρης έλαττωμάτων,
σέ συμβουλεύω νά φυλάττεσαι- ή Ματθιλδη τδν περιεφρόνησε κατά πρόσωπόν πολλάκις, καί διά νά τδν άπο— Δεν θά τδ έζτελέσωμεν αΰριον.—Πρόσμενε, ιδού φύγη, ενθυμείσαι, κατέφυγεν εις σέ.
Ό Φίλιππος μελαγχολικώς μειδιών έσυρε τδ άδαίσκα—άναψε.
μαντοστόλιστον ώρολόγιόν του.
— Ευχαριστώ.—αλλά πότε λοιπόν ;
— Είναι δεκάτη , είπεν έπειτα · υπάγω εις τδ οί
— Μετά πέντε έτη,
— ’Αρα άς σκεφθώμεν περί τούτου μετά πέντη έτη. κημά μου.
— Πα! έκαμεν ό Έδουάρδος ώς νά έβλεπε·/ εις
— Και διατί όχι τώρα ;
τδν
συμμαθητήν του σημεία φρενοληψιας · τί λέγεις ;
— Λέγε καί τώρα Κύριε Πέν (I)
είν’ αδύνατον.
— Ήξεύρεις οτι έχω εισόδημα τριακοσίων χιλιάδων
— Διατί αδύνατον; επιθυμώ πολύ νά έξέλθω, επι
φράγκων.
θυμώ νά έςυπνίσω εις τήν κλίνην μου- ιδού ολ’ ή ύ·
— Μοΰ τδ είπες.—Κ' έγώ θά κληρονομήσω άν θέλη
πόθεσις.
ό Οεδς πέντε έκατομύρια εις κεφάλαιον.
— Νά μή σοΰ συνέβη τίποτε;
— Εντός των πέντε ετών θά κατορθώσωμέν πολλά
— Τούτο μόνον, οτι θέλω νά υπάγω εις τδ οί
πράγματα.
κημά μου.
— Παραδείγματος χάριν ;
— Ήςεΰρω οτι πολλάκις είσαι ιδιότροπος-αλλά πρδς
— θά τελειοποιηθώμεν εις τάς νομικός έπιστήμας. χάριν μου λησμόνησε τήν εσπέραν ταύτην ολας σου τάς
ιδιοτροπίας. — Νά! έγώ θέλω νά σέ διασκεδάσω- θέ
— Εύγε, εύγε!
— Θά σχεδιάσωμεν τους νόμους τής δημοκρατικής λεις ν’ άλλάξης τδν αέρα ;
— Ναι, ναι.
ημών κοινωνίας.
— Λαμπρά.

— Θά διοργανισωμεν τδ προσωπικόν της.
— Μάλιστα.

— Ύπάγομεν εις τδ πλησιέστερον καφφενεΐον, καί
όταν έπιστρέψωμεν παιζομεν βιστ μέ τήν μητέρα καί
τήν Ματθίλδην.

Ό Φίλιππος έφάνη ως νά ήλλαξε τδν αέρα· μολον
— Θά ζητήσωμεν τήν χώραν πλησίον τών Ηνωμέ
τούτο δέν ήθέλησε νά τδ είπή, ή τουλάχιστον δέν τδ είπε
νων ’Επικρατειών.
τόσω καθαρά ώστε νά τδ νοήση ό Έδουάρδος.
— Έπειτα ;
— Θά έκμυστηρευθώμεν, ήρώτησεν άδιαφόρως τδ
β — Έπειτα, παραιτοϋντεσ τών Παρισίων τάς ήοονάς,
περί άποικίας σχέδιόν μας εις τήν κυρίαν Ματθίλδην;
αιτινες μαραίνουν άνεπαισθήτως τήν καρδίαν καί δια
— 'Αν θέλης.διατί όχι;
στρέφουν τδν νοϋν, θά ζητήσωμεν ώς ευεργετικοί κυ— Θά ήναι περίεργος ή γνώμη της.
Ρ!®ΡΖ“ι μικρού τίνος κόσμου ήδονάς ήψηλοτερας φύσε
— Θά παραδεχθή.
ως, καί θά δείξωμεν εις τήν πολυτελή καί δοξομανή
— Λέγεις;
Ευρώπην, οτι είναι δούλη τών ήγεμόνων καί τύραννος
— Ύπάγομεν.
τών λαών.
— Πού;
Αγνοείται άν ό Φίλιππος ήθέλησεν ή όχι ν’ άπαν— Εις τδ καφφενεΐον.
πησΐ), ε'·ετι διεκοψε τδν διάλογον ό θαλαμηπόλος είσελ
— ’Α ναι.
Οών καί αποταθείς εις τδν Έδουάρδον.
Καί τάς μηλωτάς αυτών περιβληθέντες οί δύο συ— Η Κυρία Ματθιλδη σας παρακαλεΐ νά τή στείλετε σπουδασταί διευθύνθησαν εις τδν διάδρομον.
τήν ’Αλζίραν τού Βολταιρου.
— Εδώθεν, έδώθεν... έλησμόνησες τδν δρόμον, .εί
Ό Φίλιππος έσεισε πρδς τά δπι’σω τήν κεφαλήν, καί
πεν ό αδελφός τής Ματθιλδη; πρδς τδν Φίλιππον βλέ
άν τδν παρετήρει τις, θά έβλεπε τδ πρόσωπόν του βαμπω·/ αΰτδν παρεγκλίναντα τδ βήμα πρδς τά έσωτερικά
μένον ΰπδ λεπτής ώχρότητος · ό Έδουάρδος διδων τδ
δωμάτια, εκεί δηλαδή όπου ή φαντασία του ήτον.
βιβλίον καί άποπέμπων τδν υπηρέτην.
— Καλά λέγεις· έλησμόνησα.
— Θά έχωμεν, είπεν, ώραίαν συναναστροφήν εις
—
Κατάβα καί σέ φθάνω- υπάγω νά ειδοποιήσω τήν
τήν πατρίδα τής ’Αλζίρας- ή αδελφή μου Ματθιλδη δεν
μητέρα καί νά παρακαλέσω τήν Ματθίλδην νά μάς πεθά μ’ άφήση· έχω δικαίωμα έπ’ αυτής διότι τήν άγα- ριμείνη.
πώ ώς τδν άγγελον φύλακα τής ζωής μου· άν μ’ άφή
— Άναγινώσκει τήν ’Αλζίραν.
ση, μ·’ άφαιρεϊ τδν φύλακα ον δίδει δ Θεδς εις πάντα
—
Τόσω καλήτερα.
θνητόν· ή Ματθιλδη δεν θά κάμη ποτέ τοιοϋτον αδί
Ό Φίλιππος κατέβη μηχανικώς τήν κλίμακα· άντ'ι
κημα πρδς εμέ.
δέ νά περιμείνη εις τήν πύλην προώδευσε ταχύ μέν
— Έγώ νομίζω οτι θά σ’ άφήση.
βαίνων, άλλ’ ώς νά τδν έδίωκε δαίμων τις πρδς ον αυ
— Πώς τδ νομίζεις ;
τός δέν ήθελε νά δείξη δειλίαν. Μετά τινα βήματα είσέ— Ό Δδν Περές θά τήν ζητήση εις γάμον.
δυ εις στενωπόν σκοτεινήν φέρουσαν πρδς τδ καφφε
— Τδν βδελύσσεται.
νεΐον, οτε φωνή τις βαρεία κ’ επιτακτική φερομένη ύπδ
Αστραπή τις έλαμψεν εις τούς οφθαλμούς τού Φι
τού ανέμου τδν παρεκίνησε νά ύψωση τήν κεφαλήν έκ
λίππου.
περιέργειας.
— Κύριε ! στάσου · είπεν ή φωνή,
(<) Ό περίφημος οικιστής τήν Πενσυλβανίας έν ’Α
— Ό Δδν Περές 1
μερική.
— Ό Δδν Περές μάλιστα.

— Καί εις τήν μητρόπολιν τής Καστιλλίας μετήλθετε κύριε 1 τδ έπάγγελμα τού περιπόλου;_ήρώτησεν έμπαικτικώς ό Φίλιππος.
— Εις τήν Μαδρίτην έμαθα μόνον νά έκδικοϋμαι
τάς προσβολάς κύριε 1
— ’Αλλ’ εις τούς Παρισίους, Κύριε, δέν έκδικήθητε
κάμμίαν ακόμη νομίζω.
— ’Αληθής στοχασμός· βλέπετε όμως ότι κάμνω
άρχήν άπδ ΰμάς.
— Θά μέ συγχωρήσητε νά είπώ ότι δέν έννοώ τάς
Ίσπανικάς* παροιμίας ;
— Μετά μίαν στιγμήν θά γενήτε πάνσοφος κύριε!
ήαί τότε θά νοήσητε τί σάς λέγω.
— Τή αλήθεια, αρχίζω νάσάςβαρύνωμαιΔδν Περές.
— Τελειώνομε·/ λοιπόν γρήγορα.
— Γρήγορα, γρήγορα.
— Ιδού Κύριε — καί άνασύρων ό Καστιλλανδς τδν
μανδύαν, έξέφερε δύο μικρά μέν, άλλ’ ευρύστομα πυ
ροβόλα.
— Θέλετε ν’ άγοράσω τά πυροβόλα σας; ειπεγελών
δ Ήπειρώτης.
— θέλω να σας φονεύσω Κύριε! άνέκραξεν αγρίως
ό αιμοδιψής εραστής.
— ’Αλλ’ ή μανία σας είναι νομίζω επιδεκτική φρε
νοκομείου καί όχι θύματος.
— Ιατρός της είναι τδ αίμά σου —έλα· άς μή βρα
δύνομεν, ήξεύρεις διατί θέλω νά σέ φονεύσω — λάβε.
Καί προσφέρω·/ αυτώ τδ έν πυροδόλον (οπισθοδρόμη
σε πέντε βήματα· ό Φίλιππος τδ έλαβε ψυχρώς, καί
ΰψωσε τδν λύκον άφαιρών δέ τδ έναυσμα κ’ έμπνεύσας
εντός αυτού.
— Άλτ, άνέκραξεν, άτιμε 'Ισπανέ ! είσαι δολοφό
νος- κενόν μού τδ δίδεις.
’Αλλ’ ό άτιμος Ισπανός σφυρίζων δξύ.
— Καταμήνυσέ με εις τδν Θεόν, είπε.
Μικρά βροντή ήκούσθη· καί ό μόλυβδος έκαυσε με
λανούς τινα κρίκους τής κόμης τού Ήπειρώτου — τήν
αυτήν στιγμήν άνδρες δύο κρυπτόμενοι εις τήν κώχην
τής στενωπού άνΐδρίφθησαν πρδς τδν Δδν Περές,
— ’Αχρείε ! ανέκραξε μανιωδώς ό Φίλιππος, καί
πίπτω·/ κατ’ αυτού ώς κεραυνός τω συνέτριψε τδ κρανίον διά τής άργυρας λαβιδος τού πυροβόλου.
Ό Δδν Περές έπεσε νεκρός.
Οί δύο άνδρες έσταμάτησαν έντρομοι" βλέποντες δέ
ακίνητον τδν εύγενή έτράπησαν εις φυγήν, διότι ήσαν
μισθωτοί
άλλ’ οί περίπολοι έξυπνήσαντες εις τδν
κρότον τού πυροβόλου του; συνέλαβον φεύγοντας, καί ό
Φίλιππος άπήχθη εις τάς φυλακάς.

γεύουν διά νά καταστήσουν ποθεινοτέραν τήν έξαφά-

νισίν των.
Ό Φίλιππος απομακρυνθείς τού θείου του άπεμακρύνθη τού λαμπρού μέλλοντος οπερ ήλπιζε· τά σχέδιά
του άνετράπησαν ολα, διότι ό θειος του παγιδευθείς ύπδ
τού έρωτος τδν έλησμόνησε καθόλου, καί τδν ένθυμήθη
μόνον τήν ήμέραν, καθ’ ήν τδν άπεκήρυξεν ώς ένο
χον έγκλήματος.
"Ωφειλε λοιπόν νά παλαιση μέ τήν τύχην. Δέν έτόλμα νά χωρήση εντός τών Γαλλικών όρίων, διότι ή
ερωμένη τού θειου του ή καταστάσα σύζυγος αύτοΰ καί
τεκνοποιήσασα έφρόντισε νά τδν σημείωση παντού· ό δέ
Διβρης διέτρεξε τήν Γερμανίαν άποζών έκ Γαλλικών
παραδόσεων διαιτώμενος πλησίον διαφόρων αρχόντων,
κ’ έφρόντισε μέν ανέκαθεν ν’ άναγγείλη τά κατ αυτόν
εις τδν Έδουάρδον, άλλ’ ό φίλος του άπεδήμει έν Σι
βηρία όπου περιέθαλπε τδν γέροντα πατέρα του, άφοϋ
ματαίως ένήργησε τήν άνάκλησιν τής έξορίας· τέλος,
οί γονείς τού Έδουάρδου άπέθανον άμφότεροι, αύτδς δέ
άποκατέστη μετά τής αδελφής του εις τδν πατρικόν
οίκον, καί εις τά κτήματα, τά όποια ή διέπουσα δύναμις
ηυδόκησε νά τώ καταλείπη ανέπαφα.

Έχ

τωκ σημειώσιωτ.

« Μετά τήν άνάρρωσίν μου έπελθοΰσαν έντδς τριών
ήμερων ήθελα, άλλα δέν έτόλμουν νά ίδω τήν Ματθίλ
δην· ό Έδουάρδος τή ανήγγειλε τά κατ’ έμέ, καί τήν
έπεριμένομεν ήδη ζαθδ διατριδουσαν παρά τή θεία αυτής
Βαρονέσση Μάουερ.
'Η Ματθιλδη ήτον άνύπανδρος.
Ό Έδουάρδος μ’ έξενάγησεν εις τά κτήματά του,
μοί έπέδειξε τδν πλούτον αυτού καί τήν κομψήν και με
γαλοπρεπή οικίαν έδείκνυε δέ τόσην χαράν οτι μ έπαναεΐδεν, οτι έμελλεν ή αδελφή του νά εύρή έπιστρέφουσα φίλον άρχαιον, ώστε ούδέν άλλο άπέβλεπον αι
φιλοφρονήσεις του ολαι ή ν’ άποδείξωσι τούτο.
"Επιδείξεις τοιαϋται ήσαν δι’ έμέ τραύματα εις τήν
καρδίαν.
Εσπέραν τινα ζαθήμενοι επί τού δώματος έολεπομεν μεπά μελαγχολικών συναισθήσεων τδ μεγαλείο·/
τού δύοντος ήλιου, καί ήκούομεν τού καταρράκτου τδν
άένναον βαρύν πάταγον.
— Ούτως αποθνήσκει όήσως— είπεν αίφνης ό Εδουάρδος μέ φωνήν πένθιμον τεινων τήν χ,εΐρα πρδς δυσμάς, καθώς ό αρχιληστής τού Σιλλερ ο έκφωνήσας το
λόγιο-/ τούτο — Ναι, ναι ’ οΰτω δύει καί πάσα λαμπρά
ευτυχία, καί παν λαμπρόν όνειρο·/ ! Δέν μού λέγεις
Φίλιππε πού είναι τά σχέδιά μας, ή κοινωνία, τδ σύν
ταγμα, ή 'Αμερική, τδ βήμα τού ρήτοσος; Ιδού τώ
Δ.
ρα εις τδ τριακονταετές μέτωπό·/ σου ούλάκια σκαφεντα διά τού άροτρου των δυστυχιών καί τών λυπηρών σκέ
Έκτοτε δέκα όλα έτη κατέδρευσαν μέχρις ου είδε·/ ψεων ! ... καί τδ ίδικόν μου φίλε ! έχει επίσης τοιαύτα.
Έσιώπβσε, καί έγώ δέν άπεκρινόμην έπειτα μετά
τδν Έδουάρδον παρά τδ πλευράν τής κλίνης του.
Καί τών δέκα τούτων ετών τις ή ιστορία;— μακρο τήν σιωπήν έγώ πρώτος είπον.
— Ιίαραπονεΐααι Έδουάρδε ; συ παραπονείιαι ,
τέρα θά ήτο τής δεκαετούς ιστορίας τού Κ. Λουι Βλάν
Ό Έδουάρδος μ’ έκΰτταξε μέ ανοικτά ξ/ματα, ώς
άν τήν έδημοσίευον, ώς ό Φίλιππος καί ό Έδουάρδος τήν
διηγούνται. Δυναται ό κόσμος ν’ απαίτηση βραχεία·/ νά μή μ’ ένόησε, δ ότι σκέψις άλλη του άπεπλάνει
αυτής περίληψιν, καθότι άλλως διά τών άπομνημονευ- τδν νο$ν.
·Τ. 4·
μίτων τούτων, ατινα μάς διετήοησεν : Φίλιππος, ήθέ— Τι είπες ;
λησα μόνον νά ριψω ανθοδέσμην έπ! τού τάφου τής .ευ
— Έχεις καί σύ λύπας ;
τυχίας, θύματος ή τής απηνούς ειμαρμένης, ή τών λε
— Έχω·
t
, ,
γομένων νόμων τής φΰσεως ή τής κακίας αύτής τών
—
Δέν
τδ
νοώπλούσιος,
νέος,
σύζυγος
γυναικός
ωθνητών, καί τών ανθρωπίνων δνείρων, οσα τούς μα
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ραιοτάτης, έρασμίας — πολύ μυστικά! θά ήναι αί
λόπαι σου.

— Δ:ά οέ όχι
— Άν ήδυνάμην νά σοί χρησιμεύσω είς τι . . .
—- Είς πολύ θά μέ χρησιμέυσες Φίλιππε- εΰχαριστώ τόν ουρανόν ότι σ’ άπίδωκεν είς έμέ, τόν εύχαριστώ οτι διά σοΰ μ’ αποζημιώνει άντί παντός ό, τι πάσχω, διότι πολύ τρυφερά είναι ή καρδία μου καί μεγάλην ανάγκην έχει τής αγάπης καί τής πίστεως- τήν άγάπην δέ καί τήν πίστιν ευρον εις τήν αδελφήν μου καί
είς σέ Φίλιππε !
Καί ταΰτα λόγων ό κόμης έδείκνυε συγκινησίν τινα
βαθεΐαν ώς νά τω έπήλθε συμφορά αθεράπευτος- άλλ’
έκτός τούτου ή φωνή είχε τόν τόνον τή ς έξομολογήσεως· καϊ πως άνέμενον τότε ο,τι άνέμενον, τό πώς τοΰτο δ Θεός μόνον τό γνωρίζει.

Καί κυρίως μέν δέν έτολμων νά μαντεύσω τι ίδιον
καθίστα τόν Έδουάρδον δυστυχή, διότι μ’ ολην τήν άνετον ζωήν του ό χαρακτήρ τής μελαγχολίας ένετυπώθη
ήδη είς τό νεαρόν αυτό μέτωπόν, άλλ’ είδώς έκ πείρας
οτι καί είς τών πλουσίων τά άνάκτορα κατοικοϋσι τά
βάσανα, δέν άμφίόαλλον περ! τής ύπάρξεώς τοΰ αίτιου
τών θλίψεων του.

Κύτταξε 1 κύτταξε1· άνέκραξεν αίφνης δ Έδουάρδος·
βλέπεις έκεϊ πέραν παρά τάς όχθας τοΰ Προύτου μέλαν τι σώμα κινούμενον ;
— Τί είναι;
— Ή άμαξα τής Ματθίλδης- ιδού κρύπτεται είς τό
δάσος.
Οί όφθαλμοί μου έστράφησαν πρός άνατολάς αδια
φορώ; μέν, άλλ’ έμενον άδιαλήπτως πρός άνατολάς- άνελογιζόμην τότε καί παρέθετον τήν κατάστασίν μου
πρός τήν τοΰ ’Εδουάρδου.
— Τί έχουν οι όφθαλμοί σου ; μ’ έρώτησεν άμηχάνως πως ό κόμης, άλλά τήν έρώτησίν του συνώδευσεν
άμέσως μειδίαμά τι λεπτόν καί χαρίεν, ομοιον έκείνου,
οπερ διαστέλλει τά χείλη τοΰ άγγέλου τής έλπίδος.
■— Τι έχουν ; . . τίποτε- ο,τι έχουν πρό δέκα έτών.
Ή τελευταία φράσις έσήμαινε πολύ και ά Έδουάρδος
τήν έννόησε καθ’ ολην αύτής τήν σημασίαν,
— Ά Κύταξ’ Έδουάρδε 1
— Ή άμαξα-—μετά πέντε λεπτά θά χαιρετήσης τήν
Ματθίλδην.
Ήγέρθην έγώ.
— Που υπάγεις;
— Υπάγω... δέν δπάγω πουθενά.
— Ό Κόμης έμειδίασε πάλιν.
— Πόσον είναι μεγαλοπρεπής ό όρίζων τής Γλύκης!
εΐπον έγώ- ή κώμη αυτή είναι φερώνυμος , (Das
G/uck-ή εύτυγία.)

φής του- έγώ δέ, ήθέλησα νά τόν άκολουθήσω, άλλά
μόλις
ήρχισα νά καταβαίνω τήν κλίμακα τής δευτέρας
ι
όροφής, καί αλγεινόν τι συναίσθημα μ’ έκυρίευσεν αί
φνης, ώστε φοβούμενος μή καταπέσω έστηρίχθην έπί τών
δρυφάκτων·
έμενον έκεϊ στιγμάς τινας άναλογιζόμενος
'■
τί ήμην καί τί είμαι, καί τοσοϋτον άπεδειλιασα ... οίμοι
! 1 ποτέ δέν μέ κατέβαλεν ή ιδέα τής δυστυχίας πα
ρά
I τότε, τότε μόνον I. . άνευ πατρίδος, άνευ συγγενών,
στέγης,
περιουσίας, πλανώμενος άπό χωρών ξένων είς
'
χώρας ξένας ... κ’ έπιδιώκων τήν εύτυχίαν (άν εύτυχία
λογίζεται καί τοϋτο) είς τάς αρχαίας άναμνήσεις καί
τήν έντύπωσιν ήν θά έκαμνον ίσως ή καλής ανατροφής
συμπεριφορά καί ή πίστις πρός άγαθάς τινας καρδίας.
Ή ! ήσθάνθην, βαθέως ήσθάνθην τότε οτι δυστυχής εί
μαι- άκίνητος έμεινα έπί τών δρυφάκτων, καί δερμάτι
'
να δάκρυα, τά πρώτα πικρά δάκρυα έκύλισαν άπό τών
άγονων όφθαλμών μου' άλλοτε ήγανάκτουν καί ώργιζόμην κατά τής τύχης· τώρα έβλεπα τόν κόσμον ώραϊον καί δέν ήδυνάμην ν’ άγανακτήσω διά τήν άπ’ αυτοϋ έξορίαν μου.
Παρήλθεν έν τούτοις ή πρώτη σκοτοδίνη, καί στοχα
σμοί γενναιότεροι διεδέχθησαν τήν αίφνήδιον ταύτην άποδειλίασιν άπέμαξα τούς όφθαλμούς καί καταβαίνων
βραδέως ώς νά έδίσταζον έτι- « έστω—έλεγον—έσιωάς τήν ίδώ τουλάχιστον θ’ άκούσω τήν φωνήν της, καϊ
άν πραγματικώς δέν θά ήναι παρήγορος πρός έμέ, θά
ήναι ή φωνή τής Ματθίλδης καί κακόν όχι, κακόν δέν
θά μοϋ προξενήση.
Έφθασα είς τήν πύλην τής στοάς τοΰ μεγάρου] τήν
στιγμήν καθ’ ήν δ κόμης προσέφερε τήν χεϊρα είς κυ
ρίαν τινα καί τήν έβοήθει ινα καταβή τοΰ όχήματος- ή
θέα τής κυρίας ταύτης τίποτε δέν μ’ έπροξενησε.

— Ό Κύριος Δίδρης’ !—άνέκραξε φωνή τις ταπει
νή ούχί άγνωστος είς έμέ-—ήτον δ θαλαμηπόλος τοΰ
Εδουάρδου με ταβάς ήδη είς τήν υπηρεσίαν τής άδελφής του.
Τήν στιγμήν ταύτην, δηλ. τής φωνής τήν στιγμήν,
χειρ λεπτή άπέσεισε μετά προφανούς σπουδής τό πα
ραπέτασμα τής θυρίδος τού όχήματος. Καί γυνή νέα καί
μεγαλοπρεπής προέβη .. . Έκινήθην έγώ έμπρός δύο
βήματα- τί όμως κινούμενος έζήτουν νά πράξω, αύτό τό
ήγνόουν.
Ή Ματθίλδη κατέβη πριν ή ό κόμης τη δώση τήν
χεϊρα, όμιλοϋσα δέ πρός αύτδν, αύτόν δέν έβλεπε.
"Οταν τήν ίδα.... όποιαν ήγεμονικήν ώραιότητα είχε I
—· Ό Κύριος Δίδρης! ά! Κύριε Δίβρη! πόσος και
ρός! .. . έγώ σάς έγνώρισ’ άμέσως.
— Καί χωρίς νά σάς προειδοποιήσουν ήλπιζα] πάν
τοτε είς τό εΰτυχές μνημονηκόν σας Κυρία μου I
---- Καί χωρίς νά σάς είποϋν οτι έρχομαι θά μ’ άνεγνωρίζετε εύκολα- άλήθεια;
— ’Αμφιβάλλετε;
— Σοΰ άρέφει λοιπόν ή Γλόκη ;
— Βλέπετε, βλέπετε ; είπεν δ Έδουάρδος, οί φίλοι
— ’Απολύτως,
άναγνωρίζοντ’ άμέσως.
— Τί θά είπή άπολύτως;
Ή Ματθίλδη έρυθρίασε, κ’ έγώ έγινα ωχρός.
— Άν ήμηί ποιητής κ’έπεχείρουν νά γράψω, δέν θά
Ό Κόμης μ’ έπαρουσίασεν είς τήν θείαν του ήτις έρήθελα πλειότερον νομίζω άπό τήν Γλύκην, δέν θά ήθε ριψεν έπ’ έμοϋ βλέμμα προστατευκτικόν έ
λα, οίίτε τϊ ώραιότερον ....
πειτα όδηγών τήν βαρονέσσαν,
— Άπό τήν . . .
— Ή Κυρία Ματθίλδη, είπε πρός έμέ μετά φιλικής
— Άλλά δέν ακούεις;
έπιπλήξεως, περιμένει τόν βραχίονά σας.
— Ναϊ ναι έλα.
Έκινήθην μηχανικώς, ή δέ Ματθίλδη μέ μειδίαμα
Ό Έδουάρδος άνεπήδησε πρός υποδοχήν τής αδελ- χαριέστατον ήλθε πρός έμέ.

—- Καί τώρα λοιπόν, δύναμαι νά σάς έρωτήσω, Κύ
ριε Δίβρη, ποϋ χρεωστούμεν τήν εύτυχίαν τοϋ νά σάς
έπαναίδωμεν;
— Άν τό νομίζετε εύτυχίαν, Κυρία μου, χρεωστεϊτε
αύτό είς δ,τι φέρει τήν εύτυχίαν- έγώ δέ, τήν συνάντησίν σας χρεωστώ είς τόν θεόν.
Ή Ματθίλδη μ’ έσυρεν ύπό τήν στοάν.
— Εις τόν θεόν;
— Ναι Κυρία.
— *Ω! όλίγον ρομαντικόν σάς βλέπω.
— Δέκα έτη υπομονής δύνανται νά καταστήσουν ρο
μαντικόν τόν άνθρωπον, κυρία.
— Δέκα έτη ! . . . τωόντι I . . .
Προεδαίνομεν ήδη υπό τόν θόλον τοΰ μεγάρου, καί
διευθυνόμεθα είς τήν κλίμακα.
—— Δέκα έτη I—έπανέλαβεν ή νεάνις ώς έαυτήν έρωτώσα,—καί τόσφ ταχέως παρήκθον αύτά τά δέκα έρη . . . θά μάς διηγηθήτε τήν ιστορίαν σας, Κύριε Φί
λιππε.
Καί ή Ματθίλδη έστρεψε τούς γλαυκούς όφθαλμούς
της πρός έμέ έρυθρόν ήδη καί πυρέσσοντα ύπό τών α
κτινών, άς έπεχυσαν οί όφθαλμοί εκείνοι είς τό όλον
τής έσωτερικής ύπάρξεώς μου μαγνητικόν ρεύμα οπερ
ήσθάνθην περί τό πρόσωπόν μου,
— Καί ήμεϊς, ναι καί ήμεϊς . . . ώ! πολλά ΰπεφέραμεν, Κύριε Δίβρη, άπό τής δυστυχούς έκείνης νύκτεςοι γονείς μας άπέθανον, κ’ έγώ . . .
Διεκόπη ακόυσα καί τυχαιως έστρεψε τό βλέμμα έ
πί μιάς εΐκόνος τοϋ προδρόμου —ή είκών αυτή παριστα
τόν έρωτα είς τάς άγκάλας τής "Πβης.
— Καί σείς λοιπόν, Κυρία . . .
— Κ’ έγώ ύπέφερα.
Ήθέλησε ν’ άποτελειώση διά τοΰ βλέμματος, τού κα·
θρέπτου αύτοΰ τής καρδίας, καί μ’ ώμίλησε τωόντι ή
Ματθίλδη, άλλ’ έγώ δέν έτόλμησα νά τήν έννοήσω.
Είσήλθομεν είς μικράν τινα αίθουσαν οπού άφήκα
τήν νεάνιδα πλησίον τής βαρονέσσης έλθοΰσαν. Συγ
χρόνως ήνοιξεν αύτομ.άτως πλαγία τις θύρα καί ή κόμησσα νεαρά ολως έξήλθεν ώς ή κόρη τοΰ άφρσΰ έπιψαύουσα μόλις τό πέδον, ώραία καί φιλομειδής ώς ή
μήτηρ τοΰ έρωτος.
Ένώ δέ γίνονται αί συνήθεις δεξιώσεις άς σημειώ
εω τινα περί τής βαρονέστης.—Ό Έγμών μ’ ώμιλη«ε πολλάκις περί αύτής, καί καθά έφαίνετο, πολύ τήν
έτίμα ό νέος, καί πολύ έσύχναζεν είς τό άγροτικόν της
μέγαρον· ήτον αύτή τεσσαροκονταετής σχεδόν, τό δέ
«ύνολον τών έξωτερικών χαρακτήρων της παριστα όλόκληρον τήν εικόνα τοΰ άριστοκρατισμοϋ πριν ή καρατομηθή Λουδοβίκος ό 1ΣΤ'.

( Άχο.Ιουθιΐ.)
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ΠΑΙΓΝΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.
ΝΑΝΝΟΙ.
Ή θεωρία τών νάννων εις τούς χρηστούς τών αν
θρώπων οίκτον μόνον καί συμπάθειαν δύναται νά διεγείρη. Όσοι δέ τάς δυσμορφίας τής ανθρώπινης φύσεως λαμβάνουσιν ώς μέσον γέλωτος καί διατριβής,
ποαττουσιν έογον σκληρόν καί άνόητον. Καί όμως τήν
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τοιαύτην ψυχαγωγίαν μέχρι τοΰ περασμένου α’ώνος
πεοι πολλοΰ έποιοΰντο μάλιστα οί βασιλείς καί οί μέγιστανες αυτών. Αλλ ή άρχή τοΰ συρμού τούτου άναβαίνει εις άπωτέραν εποχήν- Γνωστόν είναι οτε οί

αΰτοκράτορες τής ‘Ρώμης είχον εις τάς αύλάς των
νάννους. Μεταξύ τών άλλων άναφέρονται δ νάννος εις
τόν όποιον ό Αύγουστος τελευτήσαντα ήγειρεν αν
δριάντα μέ όφθαλμούς έξ άδαμα'ντων,—ό νάννος καί

ή να'ννη τής θυγατρός αύτοΰ Ιουλίας οί ονομαζόμενοι
Κλεόπας καί ’Ανδρομέδα-—ό νάννος όστις συγκατεκλίνετο είς τήν αύτήν μέ τόν Τιβέριον τράπεζαν, καί
έτόλμα νά λέγη πρός τόν φοβερόν συμπότην του
άληθείας τάς όποιας ούδείς τών ‘Ρωμαίων πολιτών
ήθελεν εκστομίσει χωρίς νά βάλη τήν κεφαλήν του είς
πολλά άκροσφαλή θέσιν.— Οί μονομάχοι νάννοι τοΰ
Δομιτιανοϋ, κ. τ. λ. Αλέξανδρος δέ ό Σεβήρος κατήργησε τό γελοϊον τοϋτο έθος άποβαλών τής αυλής
τού; νάννους, καί οί συγκλητικοί έσπευσαν, έννοεϊται,
νά μιμηθώσι τό παράδειγμα τοΰ βασιλέως. Πλήν
φαίνεται ότι μετά ταΰτα οί Αΰτοκράτορες τής Κων
σταντινουπόλεως έζήλευσαν κατά τούτο τούς προκατόχους των καί άνενέωσαν τό παλαιόν έθιμον. Επειδή
ιστορεί δ Νικηφόρος ότι είς τήν αυλήν τοΰ Κωνσταν
τίνου υπήρχε τις νάννος, ψάλτης λιγύφθογγος, όστις
είχε τό σώμα μόλις παχύτερον πέρδικος.
Σπουδαίου; άνδρας νάννους ή παλαιά ιστορία άναφέρει τούς δυο/Ρωμαίους ίππότας, Μάριον Μαξιμον καί
Μάρκον 'Γουλλιον τά σώματα αύτών ήσαν έλάσσω
τριών ποδών κ’ έταριχευθησαν. Εις τούς σπουδαίους
νάννους πρέπει νά συγκαταλέξωμεν καί τόν ναννώδη
ψηιορα Αικίνιον Κάλβον τόν πολλάκις κατά Κικέρωνος ^ητορεύσαντα, καί τούς θεατρικούς ύποκριτάς Λούκιον καί Μόλωνα. ‘Ο δέ Μόλων είχε καί αδελφόν
νάννον, όστις έξέβη ει’ς τά όρη ληστής. Τούτου ή υπερ
βολική σμικρότης είχε καταντήσει παροιμιώδης.
Κατά τούς χρόνους τοΰ Ιάμβλιχου έζη Άλύπιος ό
Άλεξανδρεύς φιλόσοφος ό-νομαστός, καί ιδίως ένασγοληθε ις είς τήν λογικήν. Είχε τό ανάστημα δύω μόλις
ποδών κ’ έσυ»είθιζε νά ευχάριστή τόν θεόν ότι έδωσεν είς τήν άϋλον ψυχήν του έλάχιστον φορτίον τής
φθαρτής ΰλη; τοΰ σώματος.
Τόν μεσαιώνα οί αΰτοκράτορες, οί Σουλτάνοι, οί
βασίλειο, αί β-ισιλισσαι έτρεφον είς τάς αύλάς αύτών
πρός διατριβήν καί γέλωτα τρελλούς καί νάννους· τό
δ έθος τοϋτο έξηκολούθησε καί μετά τήν άναγέννησι»
τών γραμμάτων μεχρις εσχάτων χρόνων. Είς πολλάς
εικόνας τών μεγάλων τής Ιταλίας καί Ισπανίας ζω
γράφων οιον ‘Ραφαήλ, Δομινίκίνου, Βελασκουέζου,
τά σημαντικά ύποκείμενα οαίνονται παρακολουθουμενα ύπό νάννων.
Ό Κάραχος, ό διορατικότατος νους, δ μυστικοσύμβολος τοϋ μεγάλου Σαλαδίνου, ήτο νάννος. Νάν
νος ήτο καί 5 εν ετει 1306 βασιλεύων τής Πολωνίας
Οϋλαδιάλαος ό Κουβιτάλις, όστις πολλάκις άνεφάνη
ανδρείος καί ευτυχής πολεμιστής.
Διηγείται ό Καρδά·ος ότι εΐδεν είς ’Ιταλίαν νάννον
ήλικιωμένον τόν όποιον περιέφερον άπό πόλιν εις πόλιν
εντός είς κλωβόν ψιττακού. Έν έτει 1592 έπαρου-
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σίασαν είς τόν δοΰκα της Πάρμας άνθρωπάοιον έχον
ανάστημα τριών ποδών ώνομάζετο ’Ιωάννης Έτριξ·
ό νάννος αύτός ήτον άγχινούστατος, έγνώρ.ζε νά λαλή
τρεις γλώσσας, καί ήτο περίφημος χυβοπαίκτης. Έ
φερε δέ μακράν γενειάδα ίσην σχεδόν μέ τό ανάστη
μά του’ και ήδύνατο μέν ευκόλως νά βαδίζη. άλλ’ όσάζις ανέβαινε κλίμακα ήθελε νά τόν ΰποβαστάζωσιν.
Εις τους γάμους ένός τών δουκών τής Βαυαρίας, είς
τήν αυλήν τής Βυρτεμβέργης, έν χαίρω τοΰ δείπνου,
άνεπήοησεν αίφνης είς τά μέσον, θραύσας μέ τήν κε
φαλήν τόν φλοιόν παρατεθέντος ζυμαρικού, νάννος εύγενής, ώπλισμένος ώς άσταχός άπό κεφαλής μέχρις
ονύχων- έσυοεν ευθύς τό ξίφος έκ τοΰ κολεού, έποίησε
τόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν, έπυροβόλησεν έπειτα
κατά τοΰ ζυμαρικού, τής πρώην ειρκτής του, έπολέμησε μέ τά τρυβλία, έκαμε κομμάτια έν ποτήριον βοημϊκόν, άπεδειροτόμησεν ένα φασιανόν, καί μετά τούτον
όλον τόν θόρυβον διήλθε θριαμβευτικώς τήν τράπεζαν,
άδων τόν επινίκιον, κρατών εις χεΐφας τό τρόπαιόν του,
τόν δυστυχή φασιανόν, έν τω μέσω τών αλαλαγμών
καί χειροκροτήσεων καί τοΰ ασβέστου γέλωτος τής ό
μηγύρεως.
Ή γυνή τοΰ ’Ιωακείμ Φριδερίκου Έκλεκτορος
Βρανδεβούργου ένησμενίζετο συνάγουσα εις τήν αυλήν

της πλήθος νάννων και ναννών- καί μετά ταΰτα συν
έλαβε τήν παράξενον ιδέαν νά συζευξη αυτούς πρός
άλλήλους είς γάμον. Τά αύτό διηγούνται καί περί τής
Μεδικαίας Αικατερίνης. Τρίτη σιμά εις αύτάς Ναθαλία ή όμομήτριος αδελφή Πέτρου τοΰ Μεγάλου
έώρτασε γάμους νάννου καί νάννης. Προεξέδωκε δέ
πρόσταγμα είς όλους τούς ευρισκομένους έπί τής
‘Ρωσσικής γής νάννους καί νάννας νά συνέλθωσιν είς
Μόσχαν. Έλθόντας δέ τους ώδήγησαν είς τό παλάτιον, καί άφοΰ τούς ένδυσαν πολυτελή φορέματα, άνεβίβασαν αύτούς άνά τέσσαρας, τέσσαρας είς δεκαπέντε μι
κρά επίχρυσα οχήματα ανάλογα τό μέγεθος μέ τούς
έπ’ αυτών Κυρίους. Έζευξαν δέ είς έκαστον τών ο
χημάτων έξ μικρά ιππάρια μέ λαμπρά φάλαρα καί
σκευάς. Είς τό πρώτον πρώτον όχημα έκάθητο ό γαμ
βρός μέ τήν νύμφην καί εις θεράπων καί μία κυρία
τής τιμής· έτερον δέ όχημα ασκεπές προπορευομενον
έφερε πολλούς μικρούς μουσικούς έμφυσώντας αύλούς
καί σάλπιγγας καί πλαγιαύλους. Δύω δέ λόχοι στρα
τιωτών περιεφρούρουν τήν άλλόκοτον καί γελοίαν
πομπήν άπειργοντες απ' αύτής τό συρρέον περίεργον
πλήθος· μετά δέ τήν τελετήν τών γαμων όπου παρήσαν οί πρώτοι μεγιστάνες τής αύλής, έδόθη μέγα
δεϊπνον όπου έβαλαν τούς νάννους είς δύω μικράς έπιμήκεις τραπέζας, καί ύστερον χορός λαμπρός διαρκέ-

Ίεφφερΰς παρετέθη είς τήν τράπεζαν

έντός ζυμα
ρικού, ή δέ σύζυγος τοΰ δουκός λαβοΰσα τόν προσήνεγκεν είς τήν βασίλισσαν αυτή δέ τόν εζήτησε καί
τόν έλαβεν ώς νάννον της. ’Από τοΰ εβδόμου μέχρι
τοΰ τριακοστοΰ έτους ό Ιεφφερΰς δεν έμεγάλωσε τρί
χα' άλλ’ έπειτα άπό τήν ηλικίαν ταύτην έφθασεν ύ
ψος τριών ποδών καί εννέα δακτύλων, καί αύτοΰ έστά
θη. Ό νάννος παρείχε πολλήν διατριβήν καί λόγον εις
τήν αύλήν κατά τάς ώρας τής σχολής. ‘Ο ποιητής
Ούίλλιαμ Δαβενάντος έγραψε τήν Ίεφφερεύδα ποίημα
εξυμνούν τούς ηρωικούς αγώνας τοΰ Ίεφφερΰ πρός έ

να κοΰρκον.
Ό Ίεφφερΰς έπεφορτίσθη ακολούθως διαπραγμά
τευσή σοβαραν- εστάλη παρά τής βασιλίσσης είς Γαλ
λίαν πρός ζήτησιν μαίας. Ένω δέ έπέστρεφε θέρων
τήν μαίαν, τόν χοροδιδάσκαλον τοΰ βασιλέως καί πάμπολλα δώρα πρός τήν βασίλισσαν παρά Μαρίας τής
Μεδικαίας, καθ’όδόν ήχμαλωτίσθη είς τήν θάλασσα»
άπό πειρατάς. Έγινε λοιπόν δ Ίεφφερΰς επίσημον
υποκείμενον καί ήρχισε και αύτός νά νομίζή ότι είναι
τις είς τόν κόσμον. Δέν ένείχετο πλέον τά σκώμματα
τών οίκετών καί τών αιολικών1 είχε δέ συχνάς έριδας
καί μέ τόν γιγαντιαϊον θυρωρόν τοΰ βασιλέως. Έν
μια τών ήμερών ίγγιχθείς ύπό νέου τίνος εύπατρίδου
Κρόφτς, τόν προσεκαλεσεν εις μονομαχίαν· ό Κ ρόφτς
έπαρουσιάσθη είς τό στάδιον φέρων αντί όπλου μίαν
σαρβακάναν (α). Άλλ’ ό άνθρωπίσκος κατελήφθη άπό
τοιοΰτον θυμόν ώστε ήνάγζασε τόν αντίπαλον νά ς-έρξη μονομαχίαν αληθινήν καί σπουδαίαν Λαγών δέ νά
κτυπήση πρώτος, κατέβαλε νεκρόν διά τοΰ πρώτου πυ
ροβολισμού τόν αντίπαλον. ‘Η μονομαχία αυτή συνέ
βη είς τήν Γαλλίαν όπου ό Ίεφφερΰς συνώδευσε τήν
δέσποιναν αύτοΰ έν χαίρω τών πολιτικών τής Αγγλίας
ταραχών. Αργότερα συνελήφθη πάλιν εις τήν θάλασ
σαν άπό πειρατάς Τούρκους κ έπωλήθη εις τήν Βαρβαρίαν άλλά πάλιν έλυτρώθη. Ό εμφύλιος πόλεμος,
ή οήμη τήν όποιαν διά τής μονομαχίας είχε λάβει ώς
ανδρείος άνήρ έγινεν αφορμή νά έκλεχθή εκατόνταρ
χος είς τόν βασιλικόν στρατόν, άλλάπαρασχών έπειτα
ΰπονοίας ότι είχεν άναμιχθή εις τήν συνωμοσίαν τών
παπιστών έν έτει 1 692, ερψ'οθη είς τήν φυλακήν ένθα
καί κατέστρεψε τόν βίον είς ήλικίαν έβδομήκοντα καί

τριών έτών.
Νάννος όνομαστός εις τόν καιρόν του ήτο και ό ’Ολ
λανδός Ούυβράνδος Λόλκης. Έγεννήθη δέ τω 1750»
‘Ο πατήρ αύτοΰ ήτο πτωχός αλιεύς καί είχεν εκτός
αύτοΰ επτά άλλα τέκνα" ό δε Ούυβράνδος έδειξε» έκ
νεαράς ηλικίας φυσικήν κλισι» πρός τά μηχανικά. "Ο
θεν ό πατήρ του τόν εβαλεν εις ενα ώρολογοποιόν τοΰ
Αμστελοδάμου. Αφοΰ δέ έπί τετραετίαν έσπούδασε
τήν τέχνην παρά τω έμπειρω αύτώ Οιδασκάλω μετέβη
είς ‘Ροττεοδάμ καί ήνοιξεν έχει ίδιον έρηαστήοιον. Ένυμοεύθη δε καί έγέννησε τέκνα μεγάλα καί εύρωστα.
Άλλά μετά ταΰτα ή επειδή τό έργον του τω έχορήγει

σας δί όλης τής νυκτός.
Είς τών περ'φημοτέρων νάννων όσους έτεκε ποτέ
μοχθούσα ή σφαίρα τής γής, είναι ό "Αγγλος Ίεφ
φερΰς Όόσών ό γεννηθείς εν έτει 1619, Ήτον Οκτα
ετής ή δεκαετής, καί είχεν ανάστημα δεκαοκτώ δακτύ
λων οτε ό δούξ Βουκιγκαμ παρέλαοεν αύτόν είς τήν
θεραπείαν του. Εν ή δέ ημέρα ό δούξ έδέχθη κ έφίλευσεν είς τόν οϊκόν του Κάρολον τόν Α’. καί τήν βα
(α) Μακρός σωλήν δ ά τοΰ όποιου σφενδονιζουν εμσίλισσαν Έρριέτην μετά τους γάμους ίων, ό μικρός φυσώντες.

γλίσχρον μόνον κέρδος, ή διότι τόν κατέλαβεν επιθυ

Ο Μπεμπές δεν είχε μεγάλας διανςητικά; δυνά

μία ταχέος καί εύκολου πλουτισμού, άπεφάσισε νά
περιέλθη τήν Εύρώπην δεικνόων εαυτόν έπί χρήμασι.

μεις’ ά» καί έπεμελήθησαν πολύ τήν ανατροφήν του

έμεινεν όμως διά βίου ασθενής τόν νοΰν καί ομοιότε
Κατά τό 1790 έφάνη είς διάφορα θέατρα τής Αγ ρος μέ ζώον τιθασσόν ή μέ άνθρωπον. Μολαταύτα
γλίας συνοδευόμενος άπό τήν γυναΐκά του ήτις εύει- έτέρπετο είς τήν μουσικήν καί έκτυπα τόν χρόνον κα
δής ουσα συμπαρίστατο πάντοτε μετ’ ούτοϋ καί κύ- λώς. Έχόρευε δέ καί μέ ικανήν χάριν άλλά πάντοτε
πτουσα τω έδιδε τήν χεϊρα. Ήτο δέ ό νάννος ούτος ευ ακολουθών τάς κινήσεις καί τά σημεία τοΰ χοροδι
δασκάλου.
Τό ταλαίπωρον αύτό πλάσμα ήρχισε νά γηράσκη άυα

έγινε δεκαπενταετές' εΐχε δέ τότε ύψος 26 δακτύλων.
Τά λεπτοφυές, δροσερόν καί χαριεν πρόσωπόν του έζάρωσε καί άπέβη δυσειδές· τό σώμά του έξενευρίσθη·
δέν ήδύνατο νά σταθή όρθός καί τά σκέλη του έκλο-

νοΰντο. Καί όμως είς τά τέσσαρα ακόλουθα έτη έμεγάλωσεν έτι4 δακτύλους. Ό κόμης Τρεππάν προεΐπεν
είς τόν Στανίλαον, ότι ό Μπεμπές έμελλε ν’ άποθάνη
άπό γηρατεΐα πριν τοΰ τριακοστοΰ έτους, καί τωόντι ?τε
έφθασε τάείκοσιδύω έτη έχασεν όλας του τάς δυνάμεις·
δέν ήδόνατο νά περιπατήση εκατόν βήματα χωρίς νά
σταθή καί νά άναπαυθή· είχε δύσπνοιαν, έ^όιγα, καί
μόνον εις τον ήλιον ήσθάνετο εαυτόν καλά' τόν Μάιον

δέ μήνα 1764 κατελήφθη άπό κατά^ρου» μετά πυρε
τού καί έπεσεν εις βαθύ' λήθαργον. Τάς τελευταίας
τέσσαρας ήμέρας τής ζωής του ώμίλησε μέ περισσοτέραν όοθότητα καί ακολουθίαν ιδεών παρ’όσον ποτέ
πρότερον είς τήν ακμήν τών δυνάμεων καί τής υγείας
του. Άπέθανε δέ μετά μακράν αγωνίαν εικοσιτριών
ών έτών. ‘Ο Στανίσλαος έκήδευσε λαμπρώς τόν Μπεμπέν καί τω άνήγειρε μανσωΛεΐοΓ όπου έχαοάχθη
ή είκώ» του καί στίχοι τινές λατινικοί' ό δέ σκελετός

κίνητος είς ύπερβολήν καί είχε τούς μυώνας σίδηρους·

Ι

αύτοΰ έναπετέθη είς τήν βασιλικήν βιβλιοθήκην τοΰ

Νανού.
ήδύνατο εύχερώς ν’ αναπήδα μέ τούς δύω πόδας ενω
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΙ.
μένους έκ τοΰ έδάφους επάνω είς καθέδραν συνήθους
μεγέθους. Κατά τόν χαρακτήρα ήτο δύσκολος καί έΉ είκών τήν όποιαν κατωτέρω δημοσιεύομε·; είναι
βασανίζετο άπό περιφιλαυτιαν ήτις κατήντα γελοιώ
αντιγραφή παλαιας ξυλογραφίας σωζομένης είς τήν
δης πολλάκις. Μετά τινων έτών περιοδείαν έπανήλ- I
τών Ηαρισιων βιβλιοθήκην. Τήν δέ ξυλογραφίαν συντ
θεν εις τήν πατρίδα του μέ ικανά χρήματα ώστε νά
οδεύει ’ή έξήγησις αύτη.
ζήση τοΰ λοιπού άνέτως μέ τήν οίκογένειάν του.
Εις τήν αύλήν Στανισλάου βασιλέως τής Πολωνίας
έζη περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος άίώνας ό νάννος

• Ειχών τυΰ xtpacatyov
θέιτοζ ιϊς τή>· Μαύχηχ

τον ινρεΐπα^γίαχ

Νικόλαος Φέρρις δ επονομαζόμενος Μπεμπές. Ό πα
τής Γα.ί.Ιίας.
τήρ καί ή μήτηρ του ήσαν άνθρωποι εύρωστοι καί
Ή φύσις κατά πάντα καιρόν καί τόπο» παρήγαγε
μέτριου αναστήματος. "Οτε έγεννήθη είχε μήκος μό
[ τέρατα παράδοξα καί φοβερά. ‘Η Γαλλία όμως φαί
νον 9 δακτύλων κ’έζύγιζε μόλις 12 ούγγίας, Τόν
νεται ότι παρά πάντα άλλον τόπον έγέννησε περισ
έφεραν δέ είς τήν εκκλησίαν έπί τριβλίου μικρού ύπεσότερα τοιαΰτα εκτρώματα καί είς τήν ξηρά» καί εις
στρωμμένου μέ όλιγην κάναβιν" ώς λίκνο» τω έχρησίτην θάλασσαν καί είς τοΰ; ποταμούς καί είς τά όαση
μευσεν έπί πολλούς μήνας έν κρούπεζον (τσόκαρον).
της. Δέν είναι πολύς καιρός άφοΰ άνεκαλύφθη είς την
‘Η μήτηρ του διά τήν ύπερβολικήν του σμιχρόφητα
Μαύ/ην άνθρωπος φέρων εις τά έμπροσθεν τής κεφα
δέν ήδύνατο νά τόν θρέψη και έθήλασε μαστόν αίγας'
λής κόρας αληθινόν, δρατόν καί ψηλαφητόν, Ιοου ή εΐείς ήλικίαν έξ μηνών προσεβλήθη άπό τάς ευλογίας,
xtijv αυτού συνωδευμένη μέ όσας πληροφορίας καί πε
είς τούς δεκαοκτώ μήνας ήρχισε νά λαλή, καί διετής
ριστάσεις αύτός ό ίδιος ώμολόγησε μέ τό στόμα του.
γενόμενος έβάδιζε μόνος ελευθέρως. Τά υποδήματά
‘Ο άνθρωπος ούτος ονομαζόμενος Φραγκίσκος 1 ρου'ιλτου είχον 18 γραμμών μήκος. "Οτε ήτον εξαετή; ήλλμκ, έχων τά μέλη τοΰ σώματος σχηματισμένα ώς
θον καί τόν έζήτησαν διά τόν Ααδίσλαον είς Λουνεβίλπάντες οί άνθρωποι, μέτριος τό ανάστημα, ευτραφής
λην, έπειδή είχε φθάσει εις τόν βασιλέα ή φήμη του.
I αρκετά, φαλακρός δέ τήν κεφαλήν έκτος δλίγων τριΈκτοτε δέ έμεινε μέχρι θανάτου παρ’ αύτώ- τόν ήI χών εις τό όπισθεν αύτής, άήλως δέ αγροίκος τού>
γάπα δέ καθ’ υπερβολήν καί τόν έπωνόμασε Μπεμπέν,
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είς τόν βασιλέα δστις τότε εύρίσκετο είς τό Φοντενεβλώ, καί κατά διαταγήν τής Α. Μεγαλειότητος μετεφέρθη είς Παρισίους διά νά τόν ιδωσιν οί περίεργοι,

τό όποιον καί έγινεν εις διάστημα δύω μηνών. »
Ταΰτα ή ύποσημείωσις τής ξυλογραφίας. Είς δέ
τήν ύπό τοϋ Λετοίλου συντασσομένην έφημερίδα τής
βασιλείας ’Ερρίκου τοΰ Δ’, απαντάται ή έξης περικο
πή δι’ ής έπιβεβαιούνται τά κυριώτεμα μέρη τήςδιηγήσεως τοΰ έκδόντος τήν ξυλογραφίαν.
Είναι όλίγαι ήμεραι άφού είς τινα οικίαν σιμά είς
τόν άγιον Εύσταθων δεικνύεται άνθρωπος όνόματι
Φραγκίσκος Τρουίλλάκ ήλικίας τριακονταπέντε ετών,
όστις φέρει επί τής κεφαλής κόρας κυρτούμενον προς
τά ένδον καί τό όποιον ήθελε τού τρυπήσετ τήν κεφα
λήν καί είσελθει πάλιν είς αύτήν άν από καιρού είς
καιρόν δέν τό περιέκοπτε. Λέγουν ότι έγεννήθη χωρίς

τά κόρας αυτό και ότι μόνον οτε έγινεν επταετής ήρχισε νά τό έκβάλλη, καί ότι από τήν εντροπήν του
διά τήν δυσμορφίαν του αύτήν άφησε τό χωρίον του

καί έκρύφθη εις τά δάση τής Μαό/ης, όπου έζη εργα
ζόμενος είς τούς άνθρακεϊς.
’Εν μια τών ήμερών δ Κύριος Μαρκόσιος Λαβερδίνου, ό διοικητής τής Μαόνης, κυνηγών είς τά δάση
του, διέβαίνε πλησίον τών άνθρακείων' . ο’, χωρικοί οί
εργαζόμενοι τούς άνθρακας άκούσαντες τόν θόρυβον

τρόπους, καί τήν μορφήν, καί τό βάδισμα, καί φορών

εις τό σώμα δέρμα λύκου, έγεννήθη εις τό χωρών
Θερσιέρας τό όποιον είναι ιδιοκτησία του στρατηγού
Κυρίου Λαβερδί/ου' από μικρόν παιδίον διατριβει εις
τά δάση καί τού; δρυμούς. Καί έως μέν τοϋ εβδόμου
έτους τής ήλικίας του δέν είχε ούτε κεράς, ούτε ίχνος
τοιουτου πράγματος' περί τόν χρόνον δέ τούτο/ ήρχισε νά φύεται, καί παρήλθον άλλα επτά έτη καί τό
κόρας είχε μόλις ένός δακτύλου μέγεθος δλίγον τι
προεξέχον τής κεφαλής· αλλά μετά ταΰτα ηύξησεν εις
τοιοϋτον τρόπον ώστε εις ηλικίαν τριακονταπέντε ετών,
διότι τόσον έζησε, ώμοίαζε πολύ κατά τό μέγεθος, τό
πάχος καί τό σχήμα μέ κόρας κριού κυρτούμενον προς
τά άνω τής κεφαλής,
Ιδού δέ και πώς άνεκαλύφθη- δ στρατηγός Μαρκέσιος Λαβερδινου κυνηγών εις τά δάση είδε μακρόθεν
«νθρακεΐς και τούς επήρεν ώς ληστάς, δθεν έτρεςε μέ
τούς ανθρώπους του κατ’ αυτών, οτε δέ τούς έφθαοαν,
ό άνθρωπος ό έχων τό κόρας βλέπω/ ότι έμελλεν άφεύκτως νά πιασθή καί φανερωόή ήθέλησε νά κρυφθή
εις κάποια χαμόκλαδα, αλλά δέν εδυνήθη, καί συλληβθείς μετά τών άιθρακέων εφόρθη όμού μ εκείνους έμ
προσθεν τοΰ Κυρίου στρατηγού' εκεί ένω όλοι οί άλ
λοι απεκάλυπτον τάς κεφαλάς, μόνος αυτός επόμενε
φόρων εις τήν κεφαλήν τόν σκούφον του, καί άφοϋ
πολλάκις καί κατ έπανάληψιν τόν ειπον νά άποκαλυφθή καί αυτός δέν ήθελε, είς τών ανθρώπων τοΰ Κυ
ρίου στρατηγού τού άφήρεσε μέ τήν βίαν τόν σκούφον.
Τότε είδαν όλοι, οχι χωρίς μεγάλην έ’κπληξιν, τό τε
ρατώδες τοϋ ανθρώπου, τό όποιον τόν έκαμνε νά φερθή
τόσον άπολιτευτα προς τοιούτον σημαντικόν υποκεί

τών κυνηγών έφοβηθησαν κ’ έδόθησαν εις φυγήν· ό δέ
Μαρκέσιος νομίζων ότι ήσαν κλέπται, έπρόσταξε νά
τούς διώξωσι' συλλαβόντες δέ αυτούς τούς έφεραν είς
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μετά τόν θάνατον αυτού δέν έπαυσαν ζητοΰντες νά
κινήσωσι τόν περίγελων, οστις ζώντα τόν έφερεν είς

δίδομεν κατωτέρω τήν εικόνα,ήτο δυχολώτερον νά κα- όστις ανήκει είς τήν φύσιν τών όνύχων, τών τριχών
λυφθη, επειδή τά άκρον αυτού αντί νά στρέφεται πρός τήν καί τή; έπιδερμίδος. Και ό μέν πυρήν είναι προέκτακορυφήν τής κεφαλής φέρεται πρός τά κάτω καί έπιπρο- σις τού μετωπικού όστού, ό δέ φλοιός ώς όλα τά επι
σθεϊ είς τά πρόσωπόν της. Ή γυνή αυτή ώνομάζετο δερμικά προίό/τα είναι παράρτημα τοΰ δέρματος.
Κυριακή και έζη πρό τινων χρόνων είς Παρισίους' εις Προσέτι δ πυρήν καί ό φλοιός αύςουσι ταυτοχρόνως
ήλικίαν όγδοήκοντα τεσσάρων έτών δέν έφοβήθη νά ύ- καί ΐσομοίρως καί άν τύχη τά έτερον νά έμποδισθή,
ποστή εργασίαν χειρουργικήν διά ν’ άπαλλαχθή τού παύει καί τό έτερον νά αύξάνη· όπερ βλέπομε» εις
ετερογενούς αυτού σώματος τό όποιον καθ ήμέραν άπέ- άγρια τινα είδη ζώων· είς ένια τούτων ό πυρήν τών
θηλέων μένει ελάχιστος· επίσης ελάχιστος μένει καί
όαινεν όχληρότερον.
ό φλοιός' εις ένια δέ πάλιν καί πυρήν καί φλοιός συνεξαμβλίσκονται όμού' αί δέ εξαμβλώσεις αύται ή είναι
φυσικαί είς τά ζωα, ή προέρχονται έκ τής τιθασσεύσεως καί συναθρωπεύσεως αυτών. Λόγου χάριν είς
τά άγρια τών προβάτων, τά θήλεα φέρουτι μικρά κέ
ρατα, είς πάντα δέ τά συνανθρωπευμένα ει’δει τά θήλεα
τών προβάτων στερούνται όλοτελώς κέρατος.
’Αλλ’ άν καί είπομεν ότι ή άνάπτυξις τοΰ πυρήνος
καί τού φλοιού τών κεράτων χωρεΐ συνάμα, άναφέρονται όμως καί εξαιρέσεις τού κα·<όνος τούτου. Εκ
τοΰ Αΐλιανοϋ μανθάνομεν ότι είς τούς κατ’ αυτόν χρό
νους ύπήρχον είς τινα παράλια τής ερυθράς θαλάσσης
βόες έχοντες τά κέρατα ευκίνητα ώς τά ώτα αυτών.
Βέβαια είς τά ζώα εκείνα τά κέρατα ήσαν προσκολλη-

τόν Μαρχεσιον. Τότε Θεράπων τις τοΰ διοικηιού βλέπων ενα τών πτωχών εκείνων χωρικών ότι δέν ειχεν
άποκαλύψει τήν κεφαλήν πλησιασας ήρπασε τόν πίλον
του καί τόν έββιψε κατά γής απειλών και έπιπλήττων
αυτόν. Τοιουτοτρόπως ι’δών τά επί κεφαλής κόρας ό Κ.
Μαρκέσιος Λαβερδινου έλαβε μαζή του τόν άνθρωπον
είς τό φρούριόν του, κα· μετά ταΰτα τόν έστειλεν εις
τόν βασιλέα, δστις αφού τόν έδειξεν είς ολην τήν αυλήν,
παρέδωκεν έπειτα αυτόν είς τούς ιπποκόμους του διά
νά συνάξωσι χρήματα δείχνοντες τον είς τόν λαόν.
Ό άνθρωπος ουιος έχει τό έμπροσθεν τής κεφαλής φα

λακρόν, έχει τό γόνειον πυβ^όν ώς καί τάς όπισθεν
τής κεφαλής τρίχας καί είναι απαράλλακτος σάτυρος.
’Ολίγα; λέξεις λείπεται νά προσθέσωμεν είς όσα
μάς ειπεν ό Λετοίλος διά νά συμπληρώσωμεν τήν ι
στορίαν τού Φραγκίσκου Τρουιλλάκου Ο ταλαιπωπορος αυτός άνθρωπος, τόσον, ώς είδομεν, έντρέπετο
διά τά ελάττωμά του, ώστε παιδίον έτι ών έφυγε το
χωρίον του καί έζήτησε καταφυγήν είς τά δάοη μακράν

τής κοινωνίας' άς φανταοθή έκαστος τό τί πρέπει νά ήσθάνθη ότε’δ ιπποκόμος είς τόν όποιον όβασιλεύς τόν παρεδωσεν,έβίασεν αυτόν νά ισταται ώς σπάνιον θηρίον είς
κοινήν θέαν, εκτεθειμένος άπό πρωίας μέχρι νυκτάς είς
τά άπληστα βλέμματα, εις τήν χλεύην και τούς έμ-

παικτικούς σχολιασμούς τού βαναύσου πλήθους. Ή
θλίψις τήν όποιαν ήιθανθη έφερε γρήγορα τόν δυστυχή
είς τόν τάφον, καί ουδέ τό άθλιον τέλος του εκίνηοε
τήν παραμικρά/ συμπάθειαν. Επειδή τό έπιτύμβιον τό
μενον ακολούθως εστάλη από τόν κύριον στρατηγόν όποιον επέγραψαν είς ιόν τάφον του μαρτυρεί ότι καί

’Επειδή τά όργανα τά έκχρίνοντα τήν όίτε'ώδη ου

σίαν τοΰ κέρατος κεϊ/ται βεβαίως είς τήν έπιδερμίδα,
φαίνεται ότι κατ’ άρχάς τό χέρας ήτο κινητόν και ότι
τήν έσχάτην απελπισίαν.
Παρατηρητέον δέ ότι αί τοιαύται αποφύσεις δέν εί μετά ταΰτα τό τάνυσμα τό οποίον έδτδε εις τό δέρμοτ
ναι τόσον σπάνιαι εις τούς άνθρώπους όσον ήθελεν ει μετεποίησε τά ύποκειμενον λεπτότατο·/ κυψελώδες
κάσει τις έκ τής περί τούτου σιωπής τών παλαιών ύφασμα, είς ύφασμα ινώδες, καί τοιουτοτρόπως βαθ
συγγραφέων. Ο: έχοντες τά τοιαύτα ελαττώματα εν μηδόν ή βασις τοΰ κέρατος έστερεώθη είς τά μετωπι
νοείται ότι έφρόντιζον κατά πάντα τρόπον τά τά χρύ- κά όστα. Τό αυτό τούτο συμβαίνει καί είς ζώα, είς
πτωσι άπό τάς όψεις τών ανθρώπων τουλάχιστον ό τά όποια τό χέρας είναι μέλος ουσικό», αλλά πολλήν
σον τό έπέτρεπεν τό μέγεθος καί ή θέσις τής άπο- ανωμαλίαν παριστάνον.
Τά κέρατα τών μηρυκαζομένων ζώων, οίον βοών,
βόσεως.
Είδομεν ότι καί τού Τρουιλλάκου ή άνακάλυψις έγι άρνών, αίγών, σύγκεινται έκ δύω χωριστών μερών, εκ
νε κατά τύχην. Τά δέ κόρας τής γυναικός τής όποιας τοΰ πυρήνος όστις είναι οστεώδης ούσια καί τού φλοιού

μένα όχι είς τό όστοΰν άλλ’ είς τό δέρμα, διότι έξαμβλωθέντος καί μή ύπάρχοντος όστείνου πυρήνος, ό

φλοιός όμως έξηκολούθησε νά βλαστάνη κ’ έσχημάτισε
τά κινητά κέρατα.
/. Κ.
Η έγχείρησις γινόμενη ύπό χειρούργου έπιδεξίου

ΐϊέτυχεν άριστα' ή εΐκών έλήφδη όκΐγας ημέρας πριν
Π<γτ της ν.Ιης ΐ<ρ ής ίγραφον τό πά.Ιαι.
«κοκοπή τό χέρας ύπό τού χειρούργου. "Οταν ιδη τις
Πριν έφεύρωσιν οί άνθρωποι τήν τέχνην τοϋ νά
σό παράδοξον μέγεθος τής έκούσεως ταύτης θαυμάζει
διαιωνίζωσι διά τής γραφής τά διάφορα αξιομνημό
ρανθάνων ότι όλος αυτός ό όγκος εσχηματίσθη εντός
τεσσάρων ετών. Επειδή μέχρι ιού ογδοηκοστού έ νευτα συμβεβηκότα, έφύτευον εις άνάμνησιν αυτών
δένδρα, ήγειρον ακατέργαστα θυσιαστήρια ή σωρούς
τους τό μέτωπον τής Κυριακής άλλο δέν παρίστα είΑαάς ρυτίδας τοΰ γήρατος. ’Αφού όμως έφύη τό έ- πετρών' καί αύτμί αί περιώνυμοι στήλαι τοΰ Ήρακλέους, ένεκα τουτου έλαβον πιθανόν τήν ονομασίαν
■ερογενες σώμα είς τό μέτωπον, ολίγον έπειτα πολταύτην. Κατά τούς άρχαιοτάτους αίώ<ας έγραφο» επί
λαχοΰ τοΰ δέρματος άνεφάνηοαν καί άλλαι τοιαύται έκπλίνθων, κεράμων καί οστράκων, καί έτι έπι λίθι
?οσεις· πλήθος έφύησαν είς τά κυρτόν μέρος τών χεινων πλακών, έπειτα δέ επί πλακών μετάλλινων, ελε
ρών αυτής, κ’ επειδή ήσαν όχληραί πολύ, ή γραία έ’“νε ίθισε νά τάς κόπτη άπό καιρού εις xatpov ώς κό- φάντινων φλοιών δένδρων καί φύλλων. Εις τό Βρε
τανικόν Μουσειον εύρίσκονται πολλά λείψανα έγγρα
μεν τούς όνυχας. Είς τά μέτωπον της έφαινετο
J f ίζα καί δευτέρου κέρατος φυόμενου' είς δέ τήν δε- φων τοιούτων ό σ.ρ. 34x8, έν τή Σλοανί^ βιβλ'οθήκη
είναι επιστολή τοΰ Ναβόβ επί φλοιού έξ περίπου πογ* ’ παρειάν έτερον χέρας έτινάχ_θη κ’ έφθασε μήκος
I δών μήκους καί κεκοσμημένου πλουσίως μέ χρυσόν
‘Ό εα ή δέκα γραμμών.
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6 άρ» 3207 είναι βίβλος Μεξιζανικών Ιερογλυφικών
επί φλοιοΰ ζωγραφισμένων· έν τή αύτή συλλογή Πα
λαιογραφιών εύρίσκονται διάφορα άλλα τοιαΰτα γράμ
ματα- πολλά τούτων είναι έκ τής Μαλαβάρας καί τής
Ανατολής. Τά ’Ανατολικά χειρόγραφα είναι κυρίως
επί φύλλων. Διάφορα αντίγραφα βίβλων γραμμένα
έπί φύλλων φοίνικος εύρίσκονται είς πολλάς έν Ευρώ
πη συλλογάς- είς το Βρεττανικον Μουσεϊον έλαβον
εσχάτως βαβυλωνικούς κεράμους καί θρύμματα αγ
γείων, τά δποΐα οι βαβυλώνιοι μετεχειρίζοντο γράφοντες έπ’ αύτών συμβόλαια καί άλλα έγγραφα, άφορώντα τό έμπόριον χαί τάς υποθέσεις των έν γένει.
Περί τής συνήθειας ταύτης γίνεται μνεία καί είς τήν
'Αγίαν Γραφήν.
Τδ γράφειν αξιομνημόνευτα γεγονάτα έπί σκληρών
ούσιών, παρετήρησεν εύφυώς τις. είναι τρόπον τινα
έμβάλλειν λόγον είς πέτρας καί μέταλλα. Εις τδ βιβλίον τοΰ Ιοβ άναφέρονται οτι έγραφον έπί πετρών
καί λίθων χαί ελασμάτων μολύβδου. 'Ο Μωϋσής έλα
βε παρά τοΰ Θεοΰ τάς δέκα έντολάς γεγραμμένας τώ
ίο'.ω αύτοΰ δακτύλω, έπί δύο λίθινων πλακών. Τοΰ
Ησιόδου τά έπη έγράφησαν έπί μολύβδου* δ Πλίνιος
αναφέρει δτι τον μόλυβδον μετεχειρίζοντο ώς γραφι
κήν ύλην καί έτύλισσον αύτδν κυλινδριχώς* δ Μοντφωσών (Montfaucon) όμιλεΐ περί ένός αρχαιότατου
βιβλίου συνισταμένου έξ μολυβδίνων φύλλων, συνεχομέ
νων όπισθεν διά σύρματος ή ραβδίσκης μολυβδίνης διερχομένης διά προσκολλημένων εις αύτά μολυβδίνων δα
κτυλίων. Μετά ταΰτα έγραφον έπίχαλκοΰ' οί νόμοι τής
Κρήτης ήσαν γραμμένοι έπί χάλκινων άββάκων. Καί οί
Ρωμαίοι έκαμνον τάς άκρας τών δημοσίων εγγρά
φων έξ δρειχάλκου- δ λόγος τοϋ Κλαυδιανοΰ, εγχα
ραγμένος είς χαλκοτεύκτους πλάκας, σώζεται έτι είς
τό άρχείον τής Λυόν έν Γαλλία- είς τάς έν Τυ^ηνια γενομενας άνασκαφάς εύρεθησαν διάφοροι όρειχαλκινοι πλάκες έχουσαι χαρακτήρας Τυρρηνικούςαί μεταξύ Ρωμαίων, Σπαρτιατών καί ’Ιουδαίων συνθήκαι έγράφησαν έπί χαλχοΰ. Καί άλλαι [διάφοροι
ούσιωδεις υποθέσεις, οιον κτήσεις ιδιοκτησιών κτλ.
έγράφοντο, χάριν περισσοτέρας ασφαλείας έπί τοΰ
μονίμου τούτου μετάλλου. Ή συνήθεια αύτη άνεκαλύφθη οτι ήτον έν χρήσει καί εις τήν Ινδίαν- παραχυιρητήριον ιδιοκτησίας τίνος εύρέθη πλησίον τής Βεγκάλης γραμμένον έπί χαλκού ένα αιώνα πρό Χριστοΰ.
Μεταξύ τών αρχαίων τούτων επινοήσεων πολλαί
είναι χονδροειδείς καί άθλιαι- οϊ ποιμενικδν διάγον
τες βίον έγραφον τά άσματα αύτών διά ραφίων καί
άκανθών έπί ιμάντων δερμάτινων, τούς όποιους έτύ
λισσον περί τήν βαβδον αύτών. Οί Ίσλανδοί έχάραττον τά ιερογλυφικά γράμματα αυτών έπί τών τοίχωνκαί δ Όλόφ ώκοδόμησε μεγάλην οικίαν, είς τά έπιφανή μέρη τής όποιας είχε διεχαραγμένην τήν Ιστο
ρίαν τών χρόνων αύτοΰ καί τών προ αύτοΰ έτι* άλλος
δέ τις ύπερβόρειος ήρως διά νά διαιώνιση τήν μνήμην
τών ίοιων αύτοΰ ανδραγαθημάτων έχάραξεν αύτά
είς τδν σκίμποδα καί τήν κλίνην αύτοΰ- είς τδ άρχείον
τής Ανοβέρας σώζονται δώδεκα ξύλινοι άββακες κηρωμένοι, έπί τών όποιων είναι γραμμένα τά ονόματα
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ιδιοκτητών οικιών, ούχί δέ καί τά ονόματα τών δδών

έπειδή δέ ή Άνοβέρη δ-.ηρέθη κατά δδούς τδ πρώτον έν
έτει 1423, έξάγεται οτι οί πίνακες ουτοι ύπήρχον προ
τοΰ 1423 Μ. X. έτους. Τοιαΰτα ξύλινα χειρόγραφα
εύρίσκονται καί είς άλλας δημοσίας συλλογάς- ταΰτα
δεικνύουσι πολλά περίεργον καί ήμιβαρβσρον κοινω

νίας κατάστασίν. Τδ αύτδ απαντάται καί παρά τοΐς
Άραβοις, οίτινες, κατά τήν ιστορίαν τοΰ Μωάμεθ,
έγραφον είς τάς ώμοπλάτας τών προβάτων δι’ εγχει

ριδίου (αξιοπερίεργα συμβάντα, δένοντες δέ τά χρονι
κά των αύτά δμοΰ διά χορδής τά έκρέμων είς τά οί-

κητήρια αύτών.
Οί νόμοι τών δώδεκα πινάκων τούς όποιους οί Ρω
μαίοι ήρανίσθησαν άπδ τάς Ελληνικός νομοθεσίας
ένεγράφησαν, μετά τήν παραδοχήν των, έπί χαλκού*
έχωνεύθησαν δέ ύπό κεραυνού εις τδ Καπιτώλιον έπισκήψαντος, δι’ ο έλυπήθη τά μέγιστα δ Αύγουστος.
Τήν μέθοδον αύτήν τής γραφής μεταχειριζόμεθα καί
τώρα δι’ έπιγραφάς, έπιτύμβια, καί άλλα τοιαΰτα τών
όποιων τήν μνήμην προθέμεθα νά διαιωνίσωμεν.
Αί πρώιμοι αυται εφευρέσεις ώδήγησαν τούς άρχαίους είς τήν έπινόησιν τών έκ ξύλου πινακίδων.
Καί έπειδή δ κέδρος έχει, ώς έκ τής πικρότητος αύ
τοΰ αντισηπτικήν ιδιότητα, κατεσκεύαζον έκ τούτου
θήχας καί κιβώτια διά νά φυλάττωσιν τά ούσιωδέστερα

έγγραφα- ή γνωστή φράσις τών αρχαίων Ρωμαίων,
οτε ήθελον νά έπαινέσωσιν έξοχον σύγγραμμα « et
cedro digna loculi » οτι ήτον άξιον νά γραφθή είς
κέδρου, σημαίνει έλαιον κέδρου, μέ τδ όποιον έχριον
πολύτιμα έπί περγαμηνής χειρόγραφα, διά νά προουλαξωσιν αύτά έκ τής φθοράς καί τής σηπός.
Τάς διά γραφήν ύλας ένέβαπτον είς πορφύραν καί
έτριβον αύτάς δ:ά κεδρίου* οί νόμοι τών αύτοκρατόρων έδημοσιεύοντο έπί ξύλινων πινάκων, άνθρακικω
μολύβδω βαμμένων- οθεν τδ τοΰ Ορατίου Leges
incidere ligno έγραφον έτι έπί κηρού, διά τδν αύ
τδν λόγον δι’ ον έπροτίμουν τδν κέδρον τών άλλων ξύ
λων, τούτέςτ ένεκα τής άδιαφθάρτου τοΰ κηρού φύσεως.
Μετεχειρίζοντο γενικώς τόν κηρόν διά τήν γραφήν
των διαθηκών- οθεν δ Ιουβενάλης λέγει ceras implere capaces. Φύλλα κηροΰ λεπτά μετεχειρίζοντο έτι
έπί τών ξύλινων πινακίδων διά νά δύνανται εύκολώτερον νά έξαλείφωσι τά γραφόμενα.
Έπί τής ανωτέρω ύλης έγραφον διά γραφίδος σιδη

ράς (stilus), ή μία άκρα αύτής ήτον δξεΐα διά νά χαράττωσι δι’ αύτής τά γράμματα, ή δέ άλλη αμβλεία
καί στρογγυλοειδής διά νά έξαλείφωσι καί διορθώνωσι εύκόλως τά γραφόμενα χαί νά λειπίνωσι τήν
επιφάνειαν τοΰ κηροΰ- οθεν ή φράσις vertere stilum
( στρέασειν τήν γραφίδα ή τδ γραφίον) σημαίνει έξαλείφειν, διαγράφειν καί επομένως διορθόνειυ. Γνως·ον
είναι τά γνωμικδν scepe stilum vertas. (Horat·
sat. I. 10. 72. κτλ.)
Τήν χρήσιν τών γραφίων τούτων άπηγόρευσαν έ
πειτα οί Ρωμαίοι διότι πολλοί μεταχειρίζοντο αύτ«
ώς έγχειρίδια. Διδάσκαλός τις έφονεύθη ύπδ τών μα
θητών αύτοΰ διά τών έκ κηρωμένων σανίδων βιβλιω»

καί τών δξέων σιδηρών γραφίων αύτών* άντί τουτω»

μετεχειρίζοντο έπειτα κόκκαλα πτηνών ή άλλων ζώων*
ώστε τά δι’ αύτών γινόμενα γραψίματα ώμοίαζον
γλυφάς. "Οταν έγραφον έπί μαλακωτέρας ύλης μετε-

χειρ.ζοντο καλάμια καί δόνακας διασχισμένα είς τήν
άχραν ώς τά παρ’ ήμΐν πτερά- τοιαΰτα μεταχειρίζον
ται έτι τά ανατολικά έθνη γράφοντα.
Ό Νωδέ αναφέρει οτι ών έν Ίταλ:α περί τδ 1642,
είδε τινας τών κηρωμένων τούτων πινακίδων καί άλλα
βιβλία έκ φλοιών δένδρων, τά δποΐα μετεχειρίζοντο
οί αρχαίοι άντί χάρτου- δ "Αστλης λέγει δτι οί Έλ
ληνες καί οί 'Ρωμαίοι έξηκολούθουν νά μεταχειοίζωνται έτι κηρωτά ξυλόβιβλα πολύ μετά τήν εισαγωγήν τοΰ
παπύρου, τών φύλλων καί τής τών δερμάτων χρήσεωςέκ τούτων άντέγραφον τά πρδς ιδίαν χρήσιν συγγράμ
ματα δρθως έπί περγαμηνής* τά δέ πρδς πώλησιν ή
διά βιβλιοθήκας άντέγραφον οί κατ’επάγγελμα άντιγραφεΐς. Τινά τών ξύλινων βιβλίων πρέπει νά ήτον
μεγάλα καί βαρέα, διότι εις τδν Πλαΰτον, παρου
σιάζεται μαθητής τις συνθλών διά τοϋ βιβλίου του τήν
τήν κεφαλήν τοΰ διδασκάλου αύτοΰ.
Κατά τόν Κικέρωνα οαίνεται ότι οί κοιτιχοί συνή-
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έκ σηρικοΰ. Ή χρήσις του χάρτου ήτον παρά τίνΐ

έθνεσιν αρχαιότατη. Πριν εισαχθή χρήσεως τής περγαμενής καί τοΰ παπύρου παρά τοΐς ‘Ρωμαιοις με
τεχειρίζοντο τόν μεταξύ τοΰ φλοιοΰ καί ξύλου τών
δένδρων λεπτόν
υμένα , τόν δποϊον ώνδμαζον
biber, έκ τοΰ όποιου ώνομάσθη παρ’ αύτοις καί τδ
βιβλίον biber, κτλ. έκ δέ τοΰ παπύρου ώνομάσ θη
παρά τοΐς εύρωπαίοις τισι έθνεσι καί τδ νΰν χαρτιον.
Τδ πάλαι άντί νά πτύσσωσι τήν ύλην έφ’ ής έγρα
φον έτιλυσσαν αυτήν κιλυνδρικώς, όθεν και δ τόμος
ώνομάσθη volumen, έκ τοΰ ονόματος τών κιλύνδρων
αύτών. Τά βιβλία έθετον καθέτως εις τάς βιβλίοθήκας καί έφαίνοντο ώς μικροί κίονες. Έσημείωνον έ
ξωθεν τά τοΰ βιβλίου έρυθρογράφοις έπιγραφεϊς. Έκώσμουν δέ αύτά πλουσίως χρυσώ ζαί άργύρω καί πολυτίμοις ένίοτε λίθοις.

Περί τής εύρέσεως τοΰ χάρτου, παπύρου κτλ. κτλ·
θέλομεν άλλ,οτε αναφέρει τα δέοντα.
-------
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νιί,ον αναγινωσκοντες κηοινα χειρόγραφα να σημε·.ωνωσι κακοζήλους ή σκοτεινός φράσεις κολλώντες κόκ
κινο·? κηρίον παρ’ αύταΐς.
Οί ‘Ρωμαίοι έγραφον τά ψηφίσματα τής Γερου
σίας αύτών έπί ελεφάντινου, τδ οποίον ήτο παρά τοΐς
‘Ρωμαιοις σπάνιον καί ακριβόν.
‘Η κισσηρις έχρησίμευεν ώς γραφική ύλη παρά τοΐς
άρχαίοις, μετεχειρίζοντο αύτήν εις τδ νά λειαίνωσι
τας τραχύτητας τής περγαμηνής καί νά δξύνωσι τούς
καλάμους. Προϊόντος τοΰ χρόνου ή γραφή έγίνετο
διά χρωματισμού. Ό νεωτερισμός ούτος τοΰ γράφειν
έγεινεν αφορμή είς τδ νά έφεύρωσιν άλλας έπιτηδειοτέρας διά νά γράφωσιν έπ’ αύτών ύλας, αυται δέ ήσαν
οί λεπτοί δένδρων τινών καί φυτών φλοιοί καί υφάσμα
τα- μετά ταΰτα δέ κατεογασμένα ζώων δέρματα, ό
νων κλ. ‘Η Ίλιάς καί ή οδύσσεια τοΰ ‘Ομήρου έγράόησάν ποτέ έπί δέρματος οφεως. Έπειδή δε κατά
πρώτον παρεσκεύαζον πρδς γραφήν έπιτήδια τά δέρ
ματα είς τήν Πέργαμον ώνου,άσθησαν ταΰτα Περγαμηνά. Πολλοί οέ δόκιμοι συγγραφείς δνομάζουσιν
αύτά μεμβράνας- αί περγαμηναί ήσαν διαφόρως χρω
ματισμένοι- τινες ήσαν λευκαί, άλλαι κίτρυναι καί
όιλλαι πορφυρκί. Εν ‘Ρώμη δέν ήγάπων τδ λευκόν
χρώμα κάί διότι εύκόλως έκηλιδοΰτο καί έρυπαίνετο, καί διότι προσέβαλε τούς οφθαλμούς. Έγραφον
συνήθως έπί ίοειδοΰς ή πορφύρας περγαμηνής χρυσοΐς καί άργυρέσι γραμμασιν- ή συνήθεια αύτη διετηρήθη έν χρησει κατά τούς πρώτους χρόνους τής εκ
κλησίας. Χειρόγραφα τοιαΰτα τών ευαγγελιστών σώ
ζονται έν τώ Βρετανικω Μουσείω.

Αφοΰ οί Αιγύπτιοι ήρχισαν νά μεταχειρίζωνται
πρός γραφήν τόν φλοιόν τοΰ φυτού παπύρου, ύπερίσχυσεν ούτος πασης άλλης ύλης, ώς άρμοδιώτερος
έφύετο δέ τό φυτόν τοϋτο άφθό-ως εις τάς όχθας
τοΰ Νείλου. Μετά τόν όγδοον δέ αιώνα μετεγειοίsovxo αντί πάπυρου την περγαμηνήν.
Οί Κινέζοι κατασκευάζουσι τόν χάρτην αύτών

Τρόποι χαιρετισμού, χαί φι.Ιοφροϊήσεις (ρι.Ic/.ai παρά όιαφόροιι; ΐθησι.
Διά πολλών τρόπων χαιρετώνται οί άνθρωποι συναπαντώμενοι διαφερόντων παρά τοΐς διαφόροις έθνεσι*
όλοι δέ ούτοι οί τρόποι υπάγονται είς δυο είδη, εις
προΒορικούς και χειρονομικούς. Φαίνονται παράξενοι,
εις έν έθνος οί τρόποι τοΰ χαιρετάν τοΰ άλλου, καί
έκαστον νομίζει ότι αύτό μεταχειρίζεται τούς λογικωτέρους. Οί Γρηλανδοί π. χ. γελώσι βλεποντες τους
Εύρωπαίους αποκαλύπτοντας καί κλίνοντας τήν κε
φαλήν ενώπιον ανώτερου των τινδς. Οί παρά τάς Φιλιππανάς νήσους Ίσλαχδοί έπιλαμβάνονται τής χειρός ή τοΰ ποδός έκείνου τόν δποϊον χαιρετώσι, καί
τοίβουσι δι’ αύτής τό πρόσωπόν των. Οί Λαπλανδοί
έγγίζουσι τήν ρίνα των εις εκείνην τοΰ χαιρετουμένου.
'Ο Δαμπιερος λέγει ότι είς τήν νέαν Γουινέαν ευχαρι

στούνται νά βάλλωσι φύλλα δενορων επι της κεφαλής
των, οπερ είναι σύμβολον φιλίας καί ειρήνης παρ’

αύτοΐς.

’Αλλοι τρόποι χαιρετισμού είναι μάλλον έπαχθεΐς*άπαιτεΐται νά γυμνασθή τις αρκετά διά φανή εύγενής
είς νήσον του Πορθμού τής Σόνδης. Ο Χούτμανν λεγει ότι έχαιρετήθη έκεϊ διά τοΰ έξης ακόσμου καί άλλοκότου τρόπου* έσήκωσαν τδν αριστερόν αύτοΰ πόδα,
καί περάσαντες αύτδν έλαφρά διά τοϋ δεξιού σκέλους
έφερον αύτόι$ είς τό πρόσωπόν του. Οί τών Φιλιππινών'
κάτοικοι χαιρετώσι διά πολλά συμπεπλεγμενας θέσεως τοΰ σώματος* κυρτώνουσι τό σώμα πολύ χα
μηλά, θέτουσι τάς χείρας εις τάς παρειάς των κοι υύώνουσιν είς τδν αέρα συγχρόνως τόν ενα ποοα κεκλιμένον εχοίτες τδ γόνυ.
ΌΑίθίοψ λαμβάνει έκ τής άκρας τδ ένδυμα τοΰ
άλλου καί δένει αύτδ περί τήν δσφΰν,εαυτού είς τρό
πον ώστε άφίνει τον φ:λον του ημίγυμνο»* η συνήθεια
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χαί διαφορετικά σχήματα·

χότητος- άντί φυσικών πράξεων μεταχειρίζονται τε-

τινές παρουσιάζονται ολως διόλου γυμνοί ενώπιον τοΰ τεχνευμένας φιλοφρονήσεις.
ανθρώπου ον θέλουσι νά χαιρετήσωσι, διά νά δείςωσι
Έρωτώμενος ό Κινέζος πώς είναι ή ύγεία του, α
τήν ταπεινότητα αύτών χαί άναξιότητα τοΰ νά παρου- ποκρίνεται πολύ καλά, χάρις είς τήν άφθονον εύδαιμοσιασθώσιν άλλως ενώπιον του. Τοιοΰτος χαιρετισμός νίαν σας. Όταν θέλωσι να είπωσιν είς τινα ότι φαί
έγεινεν εις τον Σίρ Ίωσή® Βάγχς (Banks) οτε τόν νεται καλά, λέγουν, ή ευτυχία είναι ζωγραφισμένη είς
έπεσχε’φθησαν δυο Ότοΐτειαι Κυρίαι' ή αθώα άπλό- τά πρόσωπόν σας, ή, τό ύφος σας αναγγέλλει τήν ευ
της των δέν έφανη βέβαια άκοσμος είς τού; όφθαμούς δαιμονίαν σας.
τοΰ αριστοτέχνου.

’Ενίοτε γυμνώνουν έν μόνον μέρος. Οί Ιαπωνοί έχβάλλουσι έν σανοαλιον, οί Άρρεχάνοι άποβάλλουσι
ό'ταν θελωσι νά χαιρετήσωσι τινα καθ’ όδόν'τά σανδαλιά των άμφότερα, κατ’ οίκον δέ τά περιπόδια αύτών.

11 ροί'όντος τοΰ χρόνου έλογίσθη δουλοπρεπές τό άποχαλΰπτεϊν τήν κεφαλήν. Οί Μεγιστάνες τής Ισπα
νίας άντεποιοΰντο τό δικαίωμα νά παρουσιάζωνται ε
νώπιον τοΰ βασιλέως χεχαλυμένην έχοντες τήν κεφαλ.ήν, διά νά δειχνυωσιν οτι δέν ήσαν υποκείμενοι είς
αυτόν τόσον, όσον τό λοιπόν έθνος· οί ’Αγγλοι άποχαλύπτουσι τήν κεφαλήν σπανιώτερα τών άλλων έ
θνών. Παρά τοΐς Όθωμανοΐς τό άποκαλυπτειν τήν
κεφαλήν θεωρείται ώς σημεϊον οίκειότητος. Οί Ιου
δαίοι είς τάς συναγωγάς των φοροΰσι τούς πίλους των.
Όλα τά έθνη, ώς καί αυτά παρά τοϊς όποίοις οί χαιρετώμενοι γυρίζωσι τά νώτα πρός τούς φίλους των,
λ,έγει ό Μονταίγνης, δικαιολογοΰσι τόν παρ’ αύτοΐς έν
χρήσει τρόπον τοΰ χαιρετάν.

Τά ©ίλοπαίγμονα γένη τών μαύρων μεταχειρίζον
ται φιλοφρονήσεις γελο ώδεις. Οί πλεϊστοι έκτείνουσι τά δάκτυλά μέχ ρις οΰ συσπάσωσι τά οστά μετά
κρότου' όταν δύο Μονάρχαι μαύρων συναπαντηθώσιν,
ένηγκαλίζονται τρίζοντες τρ'ς τόν μεσαιον δάκτυλον.
Τά βάρβαρα έθνη δειχνύουσι διά τοΰ χαιρετισμού
των τάς διαθέσεις τοΰ χαρακτήρος αύτών- όταν ο;
κάτοικοι τής Κορμήνης ήθελον νά δείξωσιν ιδιαί
τερον σημεϊον τιμής άνοίγουσι φλέβα καί πμοσφέρουσιν εΐ; τόν φίλον των νά πίη τό αΐμά των ένώ ρέει.
Οί Φράγκοι άπέσπων τρίχας έκ τής κεφαλής των καί
προσέφερον αύτάς είς τόν χαιρειώμενον· ό σκλάβος
έκοπτε τάς τρίχας τής κεφαλής του καί προσέφερεν
αύτάς πρός τόν Κύριον αύτοΰ.

Αί προσωπικά1! τών Κινέζων φιλοφρονήσεις είναι
πολλά έπιτετηδευμέναι και κανονισμέναι- λογαρίάζουσι τον αριθμόν τών προσκυνησάντων. Κινοΰσι λίαν έπιτετηδευμένως καί περιπαθώς τάς χεϊράς των ένω
πλησιάζουσι μέχρις επαφής τό στήθος των ό εις είς
τό τοΰ άλλου καί κλίνουσιν δλίγον τάς κεφαλάς των.
Εάν θελωσι νά δείςωσι σέβας πρός τινα, ύψώνουσιν
ένωμένας τάς χεϊρας άμφοτέρας καί έπειτα χαταβιβαζουσιν αύτάς μεχρις έδάφους κυρτοϋντες τό σώμα.
Όταν ένταμωθώσι δύο μετά μακρόν χωρισμόν, γονατίζουσιν άμφότεροι καί κύπτουσι τό πρόσωπόν πρός
τήν γήν, επαναλαυβανοντες τοΰτο δ'ις ή τρις. Δέν συμφωνοΰμεν μέ τόν Μονταίγνην όστις θεωρεί ταΰτα γε
λοία’ αύτά γεννώνται έκ τής εθνικής αύτών μαλα-

’Αν τις τοίς προσφέρει καμμίαν έκδούλευσιν, λέ

γουν, αί ευχαριστήσεις μου θέλουν είναι αθάνατοι- άν
τούς έπαινή τις αποκρίνονται, πώς θέλω τολμήσει νά
πείσω εμαυιόν περί τών λεγομένων σας- άν τις γευ6ή μετ αύτοΰ, τοΰ λέγουσιν ένώ απέρχεται, δέν σάς
επεριποιήθημεν αρκετά διακεκριμμένως. Είναι αδύνα
τον νά έκθεση τις τούς μεταξύ των αποδιδόμενους
διαφόρους τίτλους.
Παρατηρητέον ότι όλαι αύταί αί αποκρίσεις βρίζον
ται είς τά Κινεζικόν τυπικόν βιβλίον ή τήν ακαδημίαν

τών φιλοφρονήσεων. Έν αύτώ ορίζονται οί άριθμοί τών
κλίσεων τής κεφαλής, τών προσκυνήσεων, αί εκφρά
σεις τάς όποιας πρέπει νά μεταχειριζωνται, αί γονυ
κλισία!, και πρός δεξιά ή αριστερά εκτελεστοί κλίσειςοί χαιρετισμοί τοΰ οικοδεσπότου ένώπιον τοΰ εδωλίου
ένθα θέλει καθίσει δ ξένος- διότι χαιρέτα αύτό τα
πεινότατα καί έκκονίζει αύτό διά τών κρασπέδων τοδ
ίματίου του. Όλα ταΰτα χαί τά παρόμοια είναι ση
μειωμένα, ώς καί αύταί αί σιωπηλοί χειρονομία!, διά
τών όποιων παρακαλείσαι νά είσέλθης είς τήν οίκίανκαί οί μικροτέρας τάξεως άνθρωποι είναι γεγυμνασμένοι είς αύτάς τάς άκριβοΛογίας. ’Απεσταλμένοι
γυμνάζονται αύτά έπί 40 ήμέρας πριν παρουσιασθώσιν είς τήν αύλήν.
Υπάρχει δικαστήριον χαιρεμηνύσεων ή τελετών, παρά
τοΰ οποίου έκδίδονται όσημέραι άήθη θεσπίσματα, είς
τά όποια

οί Κινέζοι

υποβάλλουσιν

έαυτούς θρη-

σκευτικώς.
Παρ’ ήμϊντό νά κάθηταί τις θεωρείται ώς οίκειότης

καί άνάπαυσις- τό νά έσχαται όρθιος, σημεϊον σεβα
σμού. ‘Γπάρχουσι δέ χώροι έν ταΐς όποίαις Θεωρεί
ται ώς σημεϊον εύνοιας όταν ήγεμών τις έπιτρέύη, είς

τόν ερχόμενον πρός αύτόν νά τοΰ όμιλήση, νά μείνη όρ
θιος- άλλως οφειλουσιν οί παρουσιαζόμενοι

ένώπιον

αύτών νά τούς όμιλώσι χαδήμενοι- ή συνήθεια αύτη

υπάρχει εις δεσποτικά κράτη. Ό δυνάστης δέν υπο

φέρει νά βλέπη τό υψηλόν ανάστημα τών υπηκόων αύ
τοΰ, θέλει νά ταπεινόνη τό σώμα ώς καί τό πνεύμα
αύτών.

