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ΠΕΓ1 ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΗ 

ΟΜΟΓΕΝΩΝ.

Στατιστική τών έν Μ αγ νήπια 
Σγο.Ιιίων.

Είναι όμολογούμενον ότι βαθύ
τατοι σχότος επισκιάζει είσέτι τό εν
δότερον τής ’Ανατολής. Ού μόνον 
τά ήθη διεφθάρησαν ώς έκ τής επι
μιξίας μετά τών ξένων, άλλά καϊ 
μικράν τάσιν βλέπει τις πρός έπανόρ- 
Οωσιν τών κακώς έχόντων. 'Η ’Εκ
κλησιαστική ’Αρχή, ήτις ώφειλε νά 
διασκέδαση τό σχότος τοΰτο καϊ νά 
έπιστήση δλην τήν προσοχήν της 
έπϊ τοΰ σοβαρού τούτου αντικειμένου,

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. IB'.) 

ούδεμίαν πρόνοιαν δυστυχώς λαμβά
νει, έγκαταλείπουσα τήν θρησκευτι
κήν αγωγήν τών πνευματικών αυτής 
τέκνων εις χεΐρας άπαιδεύτων καϊ 
ανικάνων ιερέων. Ή χαλάρωσις τοΰ 
θρησκευτικού αισθήματος προέρχεται 
λοιπόν έκ τής ακηδίας τής Μεγάλης 
’Εκκλησίας, ήτις χρέος ιερόν και ά- 
παραίτητον έχει νά στέλλη εΐς την 
Ανατολήν άρχιερεΐς πεφωτισμένους, 
έναρέτους καϊ ικανούς νά διδάσκωσι 
τόν λόγον τοΰ Θεοΰ καϊ νά έγκατα- 
στήσωσιν είς τό ποίμνιον τήν άληθή 
σημασίαν τής χριστιανικής ήμών πί
στεως. Τί δέ νά είπωμεν περϊ τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως; Τά σχολεία, 
τά πλεΐστα, κακώς διευθυνόμενα μι
κρούς καρπούς μέχρι τοΰδε έπέφερον. 
Ό τε κλήρος καϊ οί διδάσκαλοι, οΐ
τινες έκ συμφώνου ώφειλον νά συμ- 
βαδιζωσι πρός έπέκτασιν τοΰ χριστια
νισμού καϊ διάδοσιν τών φώτων, πα- 
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ραγνωρίσαντες τήν αποστολήν των, 
άκολουθουσιν είσέτι τήν τετριμμένην 
και άγονον όδδν τοΰ τύπου και τής 
σχολαστικότητος. Τό προσωπικόν τών 
διδασκάλων χωλαίνει ού μόνον ώς 
πρδς τήν έκπαίδευσιν άλλά καί ώς 
πρός τήν άνατροφήν. Πολλοί έξ αύ
τών μετερχόμενοι ούχί έξ έπαγγέλ- 
ματος άλλ’ έξ άνάγκης τδν διδά
σκαλον έξαπατώσι τάς κοινότητας 
καί γίνονται ούτω μάλλον βλάβης 
ή ώφελείας πρόξενοι. Ένιοι συστη
ματικοί διδάσκαλοι άμαρτάνουσιν ώς 
πρός τήν μέθοδον τής διδασκαλίας, 
χαί τδ άσαφές διά τοΰ άσαφοΰς έ- 
φαρμόζοντες έλαχίστην υπηρεσίαν 
είς τούς ομογενείς παρέχουσιν. Είναι 
άληθές δτι έν γένει τδ έκπαιδευτικδν 
ήμών σύστημα χρήζει μεταρρυθμί- 
σεως καί πολλοί έκ τών διδασκάλων 
άγνοοΰσι ποιαν όδδν πρέπει νά άκο- 
λουθήσωσι. Πρδς έπανόρθωσιν λοι
πόν τών ατοπημάτων τούτων, δέον 
νά τεθή α) έν δριον μεταξύ καθομι
λουμένης καί άρχαίας γλώσσης β) 
νά όρισθή κατάλληλον πρόγραμμα 
διά τούς μέλλοντας διδάσκειν έν τή 
Άνατοίνή γ) νά ύπάρχη συνεννόησις 
μεταξύ συλλόγων καί κοινοτήτων πρός 
έξέλεγξιν τιμίων καί ικανών διδα
σκάλων δ) νά σχηματισθώσιν αδελ
φότητες λαϊκών κατά μίμησιν πολ
λών εύρωπαϊκών σωματείων, συντε- 
λοΰσαι πρδς τήν καθόλου χριστιανι
κήν και διανοητικήν τοΰ έθνους προα
γωγήν ε) νά ύπάρχωσι δύο κεντρικά 
ταμεία, τό μέν έν Άθήναις, τδ δέ έν 
Κων)πόλει, σκοπόν εχοντα τήν διά- 
δοσιν τών γραμμάτων καί τής χρι
στιανικής πίστεως. Συγχρόνως δέ εί
ναι έπάναγκες νά δημοσιευθώσι κα
τάλληλοι έκθέσεις άφορώσαι τόν πλη- 

θυσμδν, τήν ύλιχήν χαι ήθικήν χα- 
τάστασιν τών έν τή ’Ανατολή όμο- 
γενών, δπως οι διάφοροι Σύλλογοι 
φωτισθέντες έργασθώσι σκοπιμώτερον 
έπί τοΰ αντικειμένου τούτου.

Είναι αρκετά δύσκολον νά προσ
διορίσω τις τδν πληθυσμόν τών έν τή 
Ανατολή διαμενόντων ομογενών, 
καθότι τοιούτου είδους στατιστική 
δυστυχώς έν Τουρκία δέν ύπάρχει. Τήν 
έλλειψιν ταύτην άνέλαβε ν’ άναπλη- 
ρώση έν μέρει ό ήμέτερος Σύλλογος, 
δημοσιεύων έν τώ περιοδικώ αύτοΰ 
δλας τάς πληροφορίας, άς τά άντεπι- 
στέλλοντα αύτοΰ μέλη ήθελον τώ α
πευθύνει. Συνέπεια τούτου δημοσιεύ
ει σήμερον τήν παρά πόδας έκΟεσιν 
τοΰ άξιοτίμου Κ. X. Δασκα)χάκη, ά- 
φορώσαν ιδίως τδν άριθμδν τών έν Μα
γνησία και παρακειμένοις χωρίοις σχο
λείων. ’Ακολούθως θέλει δημοσιεύσει 
καί άλλας έξ άλλων μερών τής ’Ανα
τολής. Θεωροΰντες δθεν τήν δημοσί- 
ευσιν ταύτην άναγκαιοτάτην, παρα- 
καλοΰμεν τά καθυστεροΰντα είσέτι άν- 
τεπιστέλλοντα μέλη νά πέμψωσιν ή
μΐν δσον τάχιστα τάς έκθέσεις των, 
δπως ό Σύλλογος δυνηθή νά προβή 
είς πρακτικότερα καί λυσιτελέστερα 
μέτρα.

Πρύς zor lr Σμύρχη 
yi.hx.-tauhvrixdr σύ.Ι,Ιογοΐ 

« ύ "Ομηρος. »

To Σ. συμβούλιον τοΰ Συλλόγου, ού 
έχω τήν τιμήν νά είμαι « μέλος άντεπι- 
στέλλον » έκ Μαγνησίας, άναλογιζόμενον 
ώς 2ν τών σπουδαιότερων καθηκόντων του 
τόν σχηματισμόν στατιστικής δσον οιόν 
τε άκριβεστέρας περ1. τοϋ πληθυσμού τών 
ήμετέρων χωρών, πόλεων, κωμοπόλεων 
καί κωμών, τής βαθμιαίας άναπτύξεως 
καί προαγωγής περί τά γράμματα καί 
τόν πολιτισμόν, άπεστείλατό μοι έντυ
πον εγκύκλιον υπ’ άριθ. 175 καί ύπό 
χρονολ. 10 Ίανουαρ. ί. έ. ζητούν παρ’ 
έμοΰ τάς πρός τούτο καταλλήλους πλη
ροφορίας περί Μαγνησίας καί τών πέριξ 
χωρίων. Καί έγώ μέν πάνυ προθύμως άνέ- 
λαβον τήν φροντίδα τοϋ νά συλλέξω τάς 
ζητουμένας πληροφορίας, δπως καί έγώ 
συντελέσω, έστω καί έπ’ έλάχιστον, πρός 
τόν ύπό τοΰ Σ. Συλλόγου έπιδιωκόμενον 
εθνωφελή σκοπόν, άλλ’ εύθυς έξ άρχής 
ομολογώ δτι αί πληροφορίαι μου αύται, 
ιδίως αί περί πληθυσμού τών κατοίκων, 
δέν είναι δυνατόν νά ώσιν δλως άκριβεϊς, 
καί δι: άλλους μέν λόγους, άλλά καί διό
τι δλαι αί έν Μαγνησία κοινότητες στε
ρούνται άρχείων καί έπισήμων έγγραφων, 
έξ ών ν’ άρύηταί τις αύτάς, άλλά καί έξ 
αύτού τοΰ Διοικητηρίου, παρ’ ού έλαβον 
τάς περί πληθυσμού τών κατοίκων Μα
γνησίας πληροφορίας, δέν δύναταί τις νά 
μάθη άκριβώς τόν αριθμόν τών έν Μαγνη
σία κατοικούντων, διότι έν τοίς άρχείοις 
αυτού εισίν έγγεγραμμένα μόνον τά άρ- 
ρενα άτομα καί αί οίκίαι, ένώ πολλάκις 
συναντγ τις είς μίαν καί τήν αύτήν οικίαν νά 
κατοικώσι δύο ή τρεις οίκογένειαι, πρός 
δέ καί τάς οικογένειας ξένης έΟνικότη- 
τος τάς μή καταχωρημένας είς τά άρχεϊα 
αύτοΰ.

(1) Κατά τήν όμολογίαν τ&ν γεροντοτέρων 
σήμερον ό αριθμός τ&ν έν Μαγνησία κατοί
κων Όθωμαν&ν έχει σπουδαίως έλαττωθή. 
Ή έλάττωσις αύτη βεβαίως Οά προήλβεν ά.) 
’Εκ τή; πολυγαμίας, β') Έκ τής περϊ τά οι
νοπνευματώδη ποτά καταχρήσεώς. γ') Έκ τής 
περί τό έκτιτρώσκειν τά έμβρυα μεγάλης κα— 
ταχρήσεως των έγκύων γυναικών, δ') Έκ τής 
πρός τους άσΟενοΟντας μεγίστης των αδιαφο
ρίας, μή έςαιτουμϊνων τήν τής ’Ιατρικής επι
στήμης συνδρομήν, ί) Έκ τής στρατολογίας.

Αί έν Μαγνησία οίκίαι κατά τήν ά- 
ρίθμησιν τοϋ Διοικητηρίου είσί 6142'

’Οθωμανοί (άρρενες) 7060
Χριστιανοί 2555
’Αρμένιοι 1088
Εβραίοι 581
Γύφτος 51

» 11,335
άν είς τόν άριθμόν αύτόν προσθέσωμεν δι·
πλάσιον άριθμόν τοϋ θήλεος γένους καί τόν 
άριθμόν τών ατόμων ξένης υπηκοότητος, 
δέν Οέλομεν ποτέ ευρει οιον άριθμόν άνέ- 
φερεν ό έν Σμύρνη Γ. πρόξενος τής Αύστρο- 
ουγγαρίας κ. Σέλτσερ έν τή είς τήν Βιεν- 
ναίαν έκθεσιν άποσταλείση περιγραφή του, 
καί άν είσέτι προσθέσωμεν του; κατοίκου; 
τών πέριξ χωρίων.

Ή υπό Σιπύλω Μαγνησία κατοικεΐται 
υπό τεσσάρων έθνών, τοΰ Τουρκικού, τοϋ 
’Ελληνικού, τοϋ ’Αρμένικου καί τοϋ ’Ε
βραϊκού, πρός δέ καί υπό τίνων Καθολι
κών οικογενειών έκ Σμύρνης καταγομένων.

Λ'. Περί τοΟ Τονρχιχοΰ εθΐουζ. Οί ’Ο
θωμανοί κάτοικοι, ώς άνω είρηται, είσί 
7060, τόν δέ άριθμόν δλων τών άτόμων 
ώς έγγιστα δυνάμεθα νά είκάσωμεν (1), 
έξ αύτών οί μέν εισι κτηματίαι άλλοτε 
μεγαλειτέρας έκτάσεως κτημάτων κάτο
χοι, σήμερον δέ μικροτέρας διά πολλούς 
ίσως λόγους, ιδία δμως ένεκα τής οικογε
νειακής των σπατάλης καί τής περί τό 
οινόπνευμα μεγίστης καί καταπληκτικής, 
τολμώ γράψαι, καταχρήσεώς των'—άνα- 
φέρω ταΰτα, διότι παρακατιών όταν ό λό
γος γένηται περί τής τών άλλων έθνών κα- 
ταστάσεως θέλετε παρατηρήσει δτι τά σπι
θαμής γής άλλοτε στερούμενα άλλα έ · 
Ονη κέκτηνται σήμερον γαίας έκτεταμένας,
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καί οίκίαι δθωμανικαί καί εργαστήρια 
έν τή αγορά περιήλθον είς τάς χεϊρας τών 
άλλων έθνών, ιδία είς τάς τών 'Ελλήνων.— 
Οί δέ είσι τεχνίται σχεδόν δλων τών βά
ναυσων τεχνών, οΐον ύποδηματοποιοί, αλ
λά μόνον περί τδ κατασκευάζειν τά τουρ
κικά σανδάλια επιτήδειοι, σιδηρουργοί, 
ύφανταΐ, τού; τουρκιστί καλούμενους άλα- 
τσάδες ύφαίνοντες, ζαχαροπλάσται, εφα
πλωματοποιοί, κουρεϊς, σαγματοποιοί, πε- 
ταλωταί κλ. κλ. ολίγοι είσίν οί εμπο
ρευόμενοι καί οί παντοπώλαι, πρδς δέ 
καί οί γεωργοί’ σημειωτέον δέ δτι ου- 
τοι είσίν ώς έπί τδ πολύ Αιγυπτιακής 
καταγωγής. Οικογένεια·, έξ άλλων χωρώ,ν, 
πλήν τών δημοσίων ύπαλλήλων καί τοΰ 
τών αχθοφόρων όχλου έξ Ίκονίου κατα
γόμενου, δέν έρχονται πρδς άποκατά- 
στασιν.

Λιανοητιχη χπΐ ύ.ΐιχη χατάστασιο βύ- 
τύκ. Καθόλου είπεΐν, ή υλική κατάστασις 
αυτών, ώς προείρηται, σπουδαίως έχει 
έλαττωθή, καί δμως σήμερον είσέτι Οθω
μανοί εΐσιν οί κατά τδν πλούτον ύπερέ- 
χοντες’ είναι αληθές δτι είναι ολίγοι οί 
τοιοΰτοι’ ή δέ διανοητική, ώςπερ δμολο- 
γοΰσιν οί πρεσβύτεροι, ούκ όλίγον διαφέ
ρει άπδ τής πρδ είκοσι ή πλέον χρόνων, 
άλλά, πας τις σήμερον θέλει ομολογήσει 
οτι πολλά έτη θέλουσι παρέλθει μέχρις 
ού μορφωθώσι, καί τοΰτο κατάδηλον γε- 
νήσεται έκ τή; περιγραφή; τή; τών σχο
λείων των καταστάσεως. Πολλά βεβαίως 
είσί τά πρδς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν 
τοΰ άνθρώπου συντελοΰντα, άλλά τήν 
πρώτην πρδς τοΰτο κατέχει θέσιν ή περί 
τά γράμματα καί τάς έπιστήμας ένασχό- 
λησις καί σπουδή, τοΰθ’ δπερ παντελώς 
ελλείπει παρά τοΐς ’Οθωμανοί; κατοίκοι; 
Μαγνησίας. Τά τουρκικά ήθη καί έθιμα 
αποφεύγω νά περιγράφω, καθόσον νομί
ζω, δτι δ σύλλογος δέν ένδιαφέρεται. 'Π 
γλώσσα των είναι ή Τουρκική’ σποράδην 
ακούει τις Οθωμανούς δμιλοΰντα; τήν Ελ
ληνικήν, πλείονας δέ τούς ψελλίζοντας 
αύτήν ένεκα τής μετά τών Ελλήνων συνα
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ναστροφής, καί βεβαίως έλεύσεται έποχή, 
καθ’ ήν θά διαδοθή είς αύτούς ή γλώσσα 
ήμών.

Σχο.Ιιΐα. Τάς περί αύτών πληροφορίας 
έχορήγησέ μοι δ σχολάρχης τοΰ 'Ρουστίέ 
κ. Ίμπραήμ 'Ρουστή έφένδης. Τοιαΰτα κα
τά τάς διαφόρους συνοικίας ύπάρχουσι 22, 
έξ ών τδ άνώτερον 'Ρουστίέ καλούμενου 
διευθύνεται υπδ τριών διδασκάλων, ών δ 
Ίμπραήμ. 'Ρουστή έφένδης σχολάρχης δι
δάσκει εί; τούς μεγαλειτέρους μαθητάς 
τήν Τουρκικήν, τήν ’Αραβικήν, άρχάς Γεω
γραφίας καί αριθμητικής μέ μ.ηνιαϊον μισθδν 
600 γρ. ταμιακών. Ό Ούσεϊν Σακήρ έφέν
δης, Μάγνης, διδάσκει τήν καλλιγραφίαν, 
άνάγνωσιν καί γραφήν είς μέρος μαθη
τών μέ μηνιαϊον μισθδν 310 γρ. καί δ 
Όσμάν Σαλήμ έφένδης, Μάγνης, τήν ά- 
νάγνωσιν καί γραφήν τή; Τουρκικής μέ 
μηνιαϊον μισθδν 100 γρ. Είς τδ σχολεϊον 
τοΰτο φοιτώσι 401 μαθηταί’ είς τά λοι
πά σχολεία, ών ή λεπτομερής περιγρφή 
είναι άναξία λόγου, καί είς ά μόνον περί 
τήν άνάγνωσιν καί γραφήν τής Τουρκική; 
ένασχολοΰνται, φοιτώσι 500 μαθηταί έξ 
αμφοτέρων τών φύλων, ώστε τδ δλον τή; 
μαθητιώση; νεότητος ανέρχεται εί; 600, 
εζ ων 150 είσί κοράσια. Οι μισθοί δλων 
τών διδασκόντων πληρώνονται παρά τοΰ 
δημοσίου ταμείου. νΑν τις ήδη άναλογισθή 
τδν μικρδν άριθμδν τών μαθητευομένοιν 
έζ αμφοτέρων τών γενών καί συγκρίνη 
αύτδν πρδς τδν άριθμδν τών κατοίκων 
’Οθωμανών, άν άναλογισθή οτι οί μαθη- 
τευόμενοι ούτοι μόνον περί τήν ξηράν άνά- 
γνωσιν καί γραφήν (άνάγνωσιν μάλιστα είς 
ώρισμένα βιβλία δύνανται κάπως έλευθέ
ρως νά κάμωσιν, ένώ είς βιβλία, άπερ δέν 
ά'έγνωσαν έν τοΐς Σχολείοις μετά μεγά
λης δυσκολία; δύνανται ν’ άναγνώσωσιν) 
ένασχολοΰνται, καί μέ τοιαύτας στοιχειω
δέστατα; γνώσεις έξέρχονται είς τήν κοι
νωνίαν, άν άναλογισθή τις ετι μάλλον 
οτι ολίγοι οι άποπερατώνοντες τάς έπίσης 
στοιχειώδεις γνώσεις εί; τδ άνώτερον αύ
τών έκπαιδευτήριον τδ 'Ρουστίέ, θέλει 

καταλάβει δτι τά Σχολεία των, δπω; νΰν 
έχουσιν, ούδαμώς έπιδρώσιν έπί τήν τών 
πολιτών άνάπτυζιν καί μόρφωσιν, τούτου 
ένεκα άνέφερα άνωτέρω δτι πολύς χρόνος 
παρελεύσεται, μέχοις ού μορφωθώσιν οί 
’Οθωμανοί κάτοικοι Μαγνησίας.

Β'. ίΐιρί τοϋ Άρμικιχοΰ ίθνους. Τδ 
πρδ πολλών χρόνων έν Μαγνησία έγκατα- 
σταθέν τοΰτο έθνος κατοικεί είς δύο χω
ριστής καί άπομεμακρυσμένας συνοικίας.

Είς τήν κάτω συνοικίαν Μάλταν καλου- 
μένην, ήν άποτελοΰσι περί τάς 450 οικο
γένειας, καί είς τήν άνω συνοικίαν έξ 4 50 
οικογενειών. Οί άρρενες ’Αρμένιοι κατά τδ 
μητρώον τοΰ Διοικητηρίου είσί 4 088. Α- 
παντες σχεδδν ούτοι είναι τεχνίται δια
φόρων τεχνών, ιδία δμως είναι ύφανταί 
τών άνωτέρω μνημονευθέντων άλατσάδων’ 
έκ τής υφαντικής των ταύτης τέχνης, είς 
ήν καταγίνονται μετά τών γυναικών καί 
τέκνων των, άλλοτε σπουδαίως έπωφε- 
λοΰντο, σήυ.ερον δμως, ένεκα τής σπανιω- 
τέρας χρήσεως παρά τοΐς κάτοικοι; τής 
’Ανατολής τοΰ προϊόντος των, τολμώ ει- 
πεϊν δτι ζώσι μόνον άλλά δέν πλουτοΰσι'— 
κουρεϊς’ οί πλεΐστοι τών έν Μαγνησία 
τοιούτων εΐναι Αρμένιοι’ σιδηρουργοί’ περί 
τήν σιδηρουργικήν τέχνην έπίσης πολλοί 
’Αρμένιοι ένασχολοΰνται’ τινές χρυσοχόοι, 
ώρολογοποιοί, υποδηματοποιοί, μάγειροι, 
ράπται, ενιοι οί εμπορευόμενοι καί ελά
χιστοι παντοπώλαι. Έκ τών ’Αρμενίων 
ύπάρχουσι πολλοί οί κεκτημένοι κτήμά 
τι είτε άμπελον είτε άγρδν κλ. ή 
ύλική των κατάστασις ένεκα τής φιλεργίας 
καί τής οικονομίας, μεθ’ ής ζώσι, δέν εί
ναι κακή. Ή διανοητική κατάστασις εΐ
ναι μικρά, διότι ούτοι μικρόν έλάτρευσαν 
τάς Μούσας πάντες’ πλήν τών μικρών 
παίδων τήν ’Αρμενικήν μόνον λαλούντων 
γλώσσαν, δμιλοΰσι τήν τε εθνικήν των 
γλώσσαν τήν ’Αρμενικήν καί τήν Τουρ
κικήν.

Σχο.ΐεϊα. Είς τήν κάτω συνοικίαν ύ- 
πάρχουν ήδη δύο σχολεία, έν διά τά άρ- 
ρενα καί »ν διά τά κοράσια. Τδ τών άροένων
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κατώτερον τμήμα δ Μάγνηςτδ

τάς τέσσαρας πράξεις τής Άριθμη- 
καί καλλιγραφίαν, μέ μηνιαϊον μισ-

έχει συστηθή πρδ πολλών έτών’ άλλ’ οΰτε 
ποιοι οί διδάξαντες καί πόσοι οί μαθη- 
τεύσαντες δέν εΐναι δυνατόν τις νά άνα- 
φέρη, διότι καί αύτοί στερούνται έγγράφων. 
Τδ δέ τών κορασίων πρδ όλίγων μόλις έ
τών συντστήθη. 'Π δέ σημερινή κατάστα- 
σις αύτών έχει ώς εξής: Είς τδ τών άρ- 
ρένων φοιτώσι 4 4 5 μαθηταί καί διδάσκουσι 
τρεϊς διδάσκαλοι’ οί μαθηταί ούτοι είσί 
διγρημένοι είς δύο τμήματα, είς τδ άνώ
τερον τμήμα διδάσκει ό πρδ 4 2 έτών εγ
κατασταθείς ένταΰθα κ. Όχανές τήν άρ- 
χαίαν ’Αρμενικήν γλώσσαν, άρχάς Γαλ
λικής, ’Αριθμητικήν, Γεωγραφίαν, Ιστο
ρίαν καί ίερά μαθήματα, μέ μηνιαϊον μισθδν 
300 γρ.

Εί; ' .
'Ισαάκ τήν άνάγνωσιν, γραφήν τής ’Αρμε
νική;, 
τικής ... . .
θδν 350 (δ μισθδς τοΰ διδασκάλου τού
του είναι, ώς βλέπετε, περισσότερος διό
τι έπαγγέλλεται συγχρόνως καί τδν ψάλ
την έν τή έκκλησία). Ό Χατζατούρ Μά
γνης διδάσκει τήν Τουρκικήν είς τδ άνώ
τερον τμήμα, μ.έ μηνιαϊον μισθδν 4 50 γρ. 
Οί μισθοί ούτοι πληρώνονται έκ τοΰ τα
μείου τή; ’Εκκλησίας. Τδ δε Παρθεναγω- 
γεΐον τδ διευθυνόμενον ύπδ μια; διδασκα- 
λίσσης κ. Βαρτουή; έκ Σμύρνης έχει 50 
μόνον μαθήτριας, διδασκομένας τήν άνά- 
γνώσιν καί γραφήν τή; ’Αρμένική;, τάς 4 
πράξεις τής ’Αριθμητικής, χμιροτεχνήμα
τά τινα, ιδίως τήν ραπτικήν, τδν δέ μη- 
νιαϊον μισθδν τδν έκ 300 γρ. πληρόνουσι 
δι’ ιδιαιτέρων συνεισφορών, άς εισπράττει 
τριμελής έκ φιλομούσων τώ όντι νέων, 
έπιτροπή. Βεβαίως δ άριθμδς 4 65 τών μα- 
θητευομένων έξ αμφοτέρων τών φύλων 
εΐναι μικρδς διά συνοικίαν έκ 450 οικογε
νειών συνισταμένην’ έντεΰθεν δηλοΰται οτι 
καί οί ’Αρμένιοι δέν δεικνύουσι τήν ποοση- 
κουσαν προθυμίαν περί τήν τών τέκνων έκ- 
παίδευσιν. Είς δέ τήν άνω συνοικίαν ύπάρχει 
Sv σχολεϊον δι’ άμφότερα τά φύλα, είς δ φοι- 
τώσι μόλις 35 μαθηταί, καί είς 3 διδάσκον
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ται τήν άνάγνωσιν καί γραφήν τής Άρμενι- 
κής γλώσσης καί άρχάς τής Τουρκικής.

τήν τοΰ 
εϊς τήν γεωργίαν

Γ'. Περί τοΰ Εβραϊκού Ιθκονς. Κατά 
τδ μητρφον τοΰ Διοικητηρίου ύπάρχουσι 
531 άρρενες’ κατά τάς δμολογίας τών 
προϊσταμένοιν ύπάρχουσι 260 οίκογένειαι 
εβραϊκά!. Οί πλεϊστοι τούτων καταγίνον
ται είς τδ έμπόριον, τινές εις 
άργυραμοιβοΰ τέχνην, 
συγχρόνως, άλλοι είναι τεχνίται τών βά
ναυσων τεχνών, ούκ όλίγοι δέ οί τδ τοΰ 
αχθοφόρου έπαγγελόμενοΓ καθόλου ειπεΐν 
ή υλική των κατάστασις είναι μικρά, καί 
ολίγοι είσιν οί δπωςδήποτε έν καλή κατα- 
στάσει’ ή διανοητική των κατάστασις έπί
σης άναξία λόγου. Σχολεία έχουσι 5' είς 
αυτά φοιτώσι 120 μαθηταί και μαθήτριαι, 
καί είς μόνον τήν άνάγνωσιν κα’ι γραφήν τής 
Εβραϊκής γλώσσης ένασχολοΰνταΓ οί δι
δάσκαλοι, πάντες εντόπιοι, λαμβάνουσι 50 
γρ. (έκαστος) μηνιαΐον μισθόν έκ τοΰ τα
μείου τής Κοινότητος, πρδς δέ καί δίδακτρα 
έκ τών μαθητευομένων άπδ 1 — 5 γρ. 
κατά μήνα·

Σ'. Περί τοΰ 'Ε.Ι.Ιηι-ικοΰ εθε-ουη. Μετά 
τήν σύντομον περιγραφήν τών ών ζητείτε 
πληροφοριών περί τών άλλων έθνών τών 
έν Μαγνησία, έρχομαι είς τήν τοΰ ήμετέ
ρου έθνους, τοΰ ύπδ πολλάς έπόψεις, πρδς 
μεγίστην ήμών τιμήν καί χαράν, ύπερτε- 
ροϋντος τών άλλων συγκατοίκων έθνών, 
τοΰ όλονέν πρδς τδν πολιτισμόν καί τήν 
άνάπτυξιν προβαίνοντος, ώς τοΰτο πασι
φανές γενήσεται έξ αύτής τής έκθέσεως. 
Οί "Ελληνες κάτοικοι τής Μαγνησίας κατά 
τάς ομολογίας τών ειδημόνων καί τών 
ιερέων άριθμοΰνται σήμερον περί τάς 
7000, κατά δέ τδ Μητρώον τοΰ Διοικη
τηρίου άρρενες (έννοεϊται, υπήκοοι ’Οθωμα
νοί) είσί 2555. Ούτοι δέ κατάγονται έκ 
διαφόρων μερών, άλλ’ οί πλεϊστοι έκ τής 
Μιτυλήνης κατά διαφόρους έποχάς έλθόν- 
τες καί άποκατασταθέντες ένταΰθα, ού- 
τοι δλοκλήρους συνοικίας άποτελοΰσιν’ έλ- 
θόντες βεβαίως πρδς πορισμδν τών πρδς 

τδ ζήν, κατόρθωσαν διά τής φιλεργίας των 
καί τής παραδειγματικής καταστάσης φει- 
δωλίας των ν’ άποκτήσωσι περιουσίας ά
ξίας λόγου, καί οικίας ωκοδόμησαν, καί 
εργαστήρια έν τή αγορά καί κτήματα’ 
οί δέ παλαιόθεν έγκατεστημένοι προσκα- 
λοΰσι καί τούς έν τή Μιτυλήνη μένοντας 
συγγενείς των’ έντεΰθεν άδιακόπως αύ- 
ξεται δ άριθμδς τών Ελλήνων. Κατά δεύ
τερον λόγον ώς πρδς τδν αριθμόν έρχον
ται οί έκ Πελοπσννήσου καταγόμενοι, 
καί οί έπί Όρλώφ καί Αικατερίνης, ένεκα 
τής συμβάσης τότε έπαναστάσεως τής 
Πελοπόννησου, προσφυγόντες είς τά μέρη 
ταΰτα, καί ούτοι είσίν έν καλή ύλική κα- 
ταστάσε·.' καί έκ διαφόρων μερών ύπάρ- 
χουσιν ούκ δλίγοι, Σμύρνης, Φιλιππουπόλε- 
ως,Κας-ελορρίζου Καισαρείας καίέκ διαφόρων 
μερών τής Ελλάδος’ οί δέ αύτόχθονες Μά- 
γνητες είσί, τολμώ γράψαι, μεμετρημένοι. 
'Γί έγειναν άρά γε οί Μαγνήτες, οί κατοι- 
κοΰντες τήν Μαγνησίαν κατά τήν ύπδ 
τών Τούρκων κατάκτησιν ; τούς κατέ
στρεψαν διά τής μαχαίρας καί τής βιαίας 
άλλαξοπιστίας ; έξάπαντος άμφότερα ταΰ
τα θά έλαβον χώραν, άλλως τε δύσκολος 
ή έξήγησις τοΰ μεγάλου 
έν Μαγνησία ’Οθωμανών 
σήμερον ετι άλλά μάλλον 
τών.

πληθυσμού τών 
κατοίκων καί 
πρδ πολλών έ-

Οί "Ελληνες κάτοικοι τής Μαγνησίας 
ίχι μόνον αύξονται κατά τδν άριθμδν άλ
λά καί τήν ύλικήν καί διανοητικήν των 
κατάστασιν, όσημέραι, βελτιοΰσιν. "Οτε 
εγραφον περί κτηματικής περιουσίας τών 
’Οθωμανών, άνέφερον δτι αύτη όλονέν έλατ
τοΰται, καί πολλά κτήματα περιήλθον είς 
χεΐρας τών άλλων συγκατοίκων έθνών, ι
δίως τών Ελλήνων, τών άλλοτε δλως έ- 
στερημένων τοιούτων’ ήδη παρατηρεί τις 
δτι έν αύτή τή Μαγνησία συνοικίαι άλ
λοτε δθωμανικαί κατέστησαν Χριστιανι
κοί, τών 'Ελλήνων άγοοασάντων τάς τών 
’Οθωμανών οικίας’ έν τή άγορφ πολλά 
εργαστήρια δθωμανικά ήγοράσθησαν έπίσης 

ύπδ τών 'Ελλήνων προσέτι’ νέας δλως οικίας 
καί έργαστήοια σχεδόν καθ’ έκάστην οίκο- 
δομοΰσι, τοΰθ’ δπερ δεικνύει τήν εύάρε- 
στον ύλικήν των κατάστασιν έλάχιστοι 
είναι οί μή κεκτημένοι κτηματικήν πε
ριουσίαν. Όθεν τδ πλεΐστον μέρος τών 
'Ελλήνων ζή έκ τε τοϋ έμπορίου καί τών 
έκ τών κτημάτων των προσόδων, ιδίως τής 
ν.κοτιανής, τοϋ έρυθροδάνου, τών σιτη
ρών, τών άμπέλων, ένιοι δέ έκ τών ποι
μνίων. ’Εκτός τών έμπόριον είσί πολλοί 
παντοπώλαι, οίνοπνευματοπώλαι καί κα- 
πνοπώλαΓ σχεδόν δλοι οί έν Μαγνησία 
τοιαΰτα έπαγγελλόμενοι είσίν "Ελληνες, 
άλλά και τεχνίται διαφόρων τεχνών ύ- 
πάρχουσιν, οίον ύποδηματοποιοί, μαραγ
κοί, κτίσται, ζαχαροπλάσται, άρτοποιοί, 
ράπται, λιθοξόοι κλ. Καί ή διανοητική 
άνάπτυξις σπουδαίως έχει βελτιωθή’ ένώ 
άλλοτε ή συνήθης γλώσσα αύτών ήτον ή 
τουρκική, σήμερον έκτδς ταύτης δμιλεϊται 
ή Ελληνική γλώσσα παρ’ δλων έν γένει 
τών κατοίκων Ελλήνων, καί είς δλας έν 
γένει τάς οικογένειας συναντά τις άτομα 
άρρενα είτε θήλεα γινώσκοντα τήν τε άνά- 
γνωσιν καί τήν γραφήν τής Ελληνικής, 
έξ ού καταφαίνεται βεβαίως ή έπί τής κοι
νωνίας έπίδρασις τών σχολείων. Άλλά 
καί έξ άλλων δύναταί τις ν’ άποδείξφ 
τήν πρδς τήν πρόοδον καί πολιτισμόν τά- 
σιν τών έν Μαγνησί? Ελλήνων’ ή άπό 
τίνος λ. χ. χρόνου άποστολή νέων, άπο- 
περατωσάντων τάς τοϋ έδώ σχολαρχείου 
σπουδάς, είς τδ έν Σμύρνή Γυμνάσιον, ή 
παρά πολλών άνάγνωσις περιοδικών συγ
γραμμάτων καί έφημερίδων, είς άς είναι 
συνδρομηταί. Δέν άποστέλλουσιν οί γο
νείς τά τέκνα των είς ανώτερα έκπαιδευ- 
τήρια, μάλιστα είς ξένον τόπον, άν δέν 
έκτιμώσι τήν παιδείαν, ούδέ γίνονται 
συνδρομηταί είς περιοδικά καί έφημερίδας, 
άν δέν συναισθάνωνται τάς έκ τής άναγνώ- 
σεως τούτων προσγινομένας ώφελείας.

’'Ηθη καί Εθιμα. Ταΰτα έν γένει είσιν 
άκόμη τουρκικά, ώς δηλοϋται έκ τών περί 
γάμου εθίμων, τών διασκεδάσεων, τών 

ασμάτων, τών γνωμικών των, τουρ
κικών απάντων’ άλλά καί ταΰτα έκλεί- 
ψουσιν, ώσπερ έκλείπουσι συνεχώς καί αί 
άνδρών καί γυναικών άλλοτε τουρκικαί έν- 
δυμασίαι.

Σχο.Ιεΐα. Σήμερον ύπάρχουσι τοιαΰτα 
7, έξ ών 4 διά τά άρρενα καί 3 διά τά 
θήλεα. ’Εξ αύτών τδ άρχαιότερον είναι 
τδ σημερινόν Ελληνικόν σχολεϊον, δπερ 
συνεστήθη πρδ 70 σχεδόν χρόνων, καθ’ 
ά δμολογοϋσιν οί γέροντες, καί δπερ, 
φαίνεται, έχρησίμευε καί ώς άλληλοδι- 
δακτικδν καί ώς 'Ελληνικόν Σχολεϊον, 
έδίδασκε δέ είς καί μόνος διδάσκαλος. 
Βραδύτερον συναισθανθέντες οί κάτοικοι 
τδ άκατάλληλον καί άνωφελές αΰτοΰ, διή- 
ρεσαν αύτδ είς κυρίως αλληλοδιδακτικόν, 
οίκοδομήσαντες έπί τούτιρ καί κατάλλη
λον οικοδόμημα, καί είς 'Ελληνικόν Σχο
λείο». Βραδύτερον άκόμη δηλ. πρδ 20 
έτών ωκοδόμησαν καί Παρθεναγωγεϊον.

'Ε.Ι.Ιηπκόν Σχο.ΐεϊο?. Άπδ τής συ
στάσεως αύτοϋ, ή μάλλον άπδ τής διαι- 
ρέσεως άπδ τοΰ άλληλοδιδακτικοΰ, πολ
λοί οί διδάξαντες’ έδίδασκε δέ είς καί 
μόνος Διδάσκαλος καί τάς τρεις τάξεις, 
μέχρι πρδ 8 έτών, δτε διωρίσθησαν δύο, 
δ κ. Μάλλιος ώς Σχολάρχης, έν τή έν Ά- 
θήναις 'Ριζαρείω Σχολή σπουδάσας, καί 
δ ’Εμμανουήλ Ζαμπδς έν τώ έν Σύρω Ι'υ- 
μνασίω σπουδάσας. Τούτους διεδέχθησαν 
δ έκ Κρήτης κ. Ιωάννης Δαπόντες έπί διε
τίαν έν τώ έν Άθήναις έθνικώ ΓΙανεπιστη- 
μίω σπουδάσας, ώς Σχολάρχης, μέ έτή- 
σιον μισθόν 1 0,000 γρ. καί δ 'Ηλίας Ευ
κλείδης ώς βοηθός,έν τή έν Ιερουσαλήμ θεο- 
λογική Σχολή σπουδάσας, μέ έτήσιον μισθόν 
4000 γρ. Τδν βοηθό; τοΰτον μετά διετή δι
δασκαλίαν άντικατέστησαν διά τοϋ έκ Σμύρ
νης Νικολάου Στυλιανοπούλου έν τή αύ- 
τόσε Εύαγγελική Σχολή σπουδάσαντος, 
μέ έτήσιον μισθόν 6000 κατά τά δύο πρώ
τα ετη, καί μέ 7000 κατά τδ τρίτον τής 
ένταΰθα διαμονής του ίτος. Κατά δέ τδ 
1872—73 Σχολικόν έτος προσετέθη πρώ
την τότε φοράν καί τρίτος διδάσκαλος ό
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κ. Βασίλειος Βενετζιανόπουλος, μέ ετή
σιον μισθόν 9000 γρ. οτε, έκτδς τής δι
δασκαλίας δλων τών μαθημάτων τοϋ Σχο
λαρχείου έκ τριών τάξεων, άνέλαβον καί 
οί τρεις διδάσκαλοι τήν διδασκαλίαν τών 
μαθημάτων τής πρώτην φοράν τότε σύ
στασης τρίτη; τάξεως έν τώ Έλληνικώ 
τμήμ.ατι τοϋ Παρθεναγωγείου. Τούτους 
τούς διδασκάλους κατά το παρελθόν έτος 
άπολύσασα ή ’Εφορία αντικατέστησε διά 
τών κκ· Σταύρου Μηχαηλίδου, μέ ετήσιον 
μισθόν 4 00 λιρών Γαλλίας, Κωνσταντίνου 
Άθανασιάδου, μέ έτήσιον μισθόν 70 λίο. 
Γαλλίας.— Άμφοτέρους τούτους άπέστειλεν 
ό έν ’Αθήναις προς διάδοσιν τών Ελλη
νικών γραμμάτων Σύλλογος—και τοΰ Γεωρ
γίου Ίωαννίδου, μέ μηνιαϊον μισθόν 3 λίρ. 
Τουρκίας, τή; δε Ίεράς Μητροπολεως τρε- 
φούσης αυτόν (*). Οί μαθηταί κατά τά τε
λευταία έτη ήσαν 4ο—48 εΐς τρεις τάξεις,
ένώ κατά τά προηγούμενα ήσαν δλιγώτεροι. 

’Λ.Ι.ίη.ίοόιόαχτιχόν Σχο.Ιεϊογ έν τώ 
περιβόλω τή; ’Εκκλησίας τοϋ άγιου ’Α
θανασίου. Τούτου ή σύστασις χρονολογεί
ται πρδ 30 καί επέκεινα ετών' δέν είναι 
δυνατδν ν’ αναφέρω ούτε τδν άριθμδν τών 
μαθητευσάντων, ούτε τών διδαξάντων τά 
ονόματα, διότι, ώς προανέφερα, έλλείπου- 
σεν έγγραφα (2)· πρδ 8 έτών είχε διορισθή 
διδάσκαλος ό Ιωάννης Σαμαλτάνος, μετά 
θετή δέ διδασκαλίαν λόγω άνικανότητο; 
άπελύθη, καί μετά διετή απουσίαν δ Μη
τροπολίτης ’Εφέσου κ. ’Αγαθάγγελος έν- 
δίδων εΐς τάς παρακλήσεις τών έδώ συγ
γενών καί τή; γυναικός του, πάλιν τδν έπα- 
νέφερε. Τδν Σαμαλτάνον άντικατέστησεν ό 
κ. Δημήτριο; Λϊαούτσης, δευτεροβάθμιος

(’) ΕΙ; τό αύτό Σχολεϊον υπάρχει καί δι
δάσκαλο; τή; Τουρκική; γλώσση;, μέ μηνιαϊον 
μισθόν 200 γροσϊων.

(2) Μόλις πρό δύο έτΦν εκλεχθείς καί έγώ 
έφορο; τ&ν Σχολείων συν άλλοι; εΐσήγαγον 
Βιυλίον εΐ; δ κατεχώρισαν, τά τε έγγραφα τή; 
Εφορία;, τά πρακτικά τ&ν συνεδριάσεων, καί 
τόν αριθμόν τ&ν μαΟητευομένων έξ άμφοτέ- 
ρων τ&ν ούλων, πρό; δέ καί τά ονόματα δ
λων των Διδασκάλων (X. Δ).

διδάσκαλος, παρά τοΰ έν Άθήναις πρδς 
διάδοσιν τών Ελληνικών γραμμάτων Συλ
λόγου συστηθεί;, μέ μηνιαϊον μισθόν 180 
δραχμών’ καί τούτον άπέλυσεν έφέτος ό 
■Μητροπολίτης’ έκτος τούτου τοϋ διδα
σκάλου υπάρχει καί βοηθός.

Μαθηταί έφοίτησαν κατά τά τελευταία 
ετη άπδ 170—180’ παρατηοητέον δέ, ώς 
έξάγεται έκ τών Μαθητολογίων, ότι οί 
μαθηταί έφοίτησαν τακτικώτερον ή κατά 

αύτών τών μαθητών 
> τάζεις τοϋ Συν-

τά προηγούμενα. Έξ < 
εί 40 άπετέλουν τάς δύο 
διδακτικού τμήματος.

Π αρθτγαγωγεΐον έν 
’Εκκλησίας τοϋ άγιου Αθανασίου. Τού
του άνέφερα ανωτέρω τδν χρόνον τής συ- 
στάσεως. Κατά τδ λήξαν Σχολικόν έτος 
διηυθύνετο ύπδ τής κ. Θεανούς Καμπα- 
νάκη ώς διευθύντριας, δευτεροβαθμίου καί 
αύτής διδασκάλου, καί τών δύο αυτή 
αδελφών. Διαιρείται δέ πρδ χρόνων είς 
'Ελληνικόν τμήμα καί εΐς ’Αλληλοδιδα
κτικόν μετά τοϋ συνδιδακτικοΰ. Τδ Ελ
ληνικόν τμήμα έφέτος άπετελεϊτο υπό δύο 
τάξεων, ένώ κατά τδ παρελ,θδν, ώς προ- 
είρηται, έσχηματίσθη καί τρίτη τάξις, είς 
ήν έδίδασκον οί τρεις διδάσκαλοι τοϋ Σχο
λαρχείου’ τά μαθήματα δέ άμφοτέρων 
τών τάξεων έδίδασκεν ή μία βοηθός κ. 
Εύανθία Καμπανάκη’ καί αί τρεις διδα- 
σκάλισσαι έλάμβανον μηνιαϊον μισθόν 750 
γρόσια. Μαθήτρια; έφοίτησαν 160 — 4 70 
έξ ών αί 22 άπετέλουν τδ Ύ" 
τμήμα.
σα είς τδ Παρθεναγωγεϊον, ότι ή μεγα- 
λειτέρα επιμέλεια τών διδασκαλισσών κα- 
τεβάλλετο είς τάς τοϋ Ελληνικού τμή
ματος μαθήτριας, έπί τώ λόγιγ τοϋ νά 
κάμωσι καλήν έντύπωσιν κατά τάς εξε
τάσεις, καθόσον μόνον κατ’ αύτήν τήν έ
ποχήν έκφέρουν έφοροί τε καί πολίται 
τάς περί τή; ίκανότητος ή μή τών διδα
σκάλων κρίσεις των, καί έξ αύτών έξαρ- 
ταται ή διατήρησις ή μή αύτών.

'/ί.Ι.ίη.ίούιύα/.τιχύχ ΣχοΑιΐοχ έν τώ 
περιβόλω τοϋ Νοσοκομείου. 'Γούτο συνε- 

αί 22 άπετέλουν τδ Ελληνικόν 
Ό; έφορος έπί διετίαν παρετήρη-

ποχήν

στήθη πρδ τετραετίας, έχει τδ ατύχημα νά 
μή διανύη τδ έτος του ό έν άρχή τοΰ Σχο
λικού έτους διοριζόμενος διδάσκαλο;’ 
τοϋτ’ αύτδ συνέβη καί κατά τδ παρόν, 
τοΰ διδασκάλου κ. Νικία άποδράσαντος 
πρδ μηνών τινων’ ό διδάσκαλος αύτδς 
έλάμβανε μηνιαϊον μισθόν 400 γρόσια. 
Μαθηταί φοιτώσι περί τού; 80, άλλ’ έκ τή; 
άνοιμάλου καταστασεώς του δέν άπέφερε 
πρδ πολ.λοϋ καρπούς.

Παζθίναγο>γεϊον έν τώ αύτώ περιβό
λω. Τοΰτο συνεστήθη πρδ διετία; σχεδόν 
καί προώρισται διά τά μικρά κοράσια τής 
συνοικίας έκείνης, συνεςήθη δέ τή απαιτήσει 
καί φροντίδι τοϋ κ. Μητροπολίτου’ ή υ- 
πάοχουσα διδάσκαλος Κυριακή ’Αντωνίου, 
μέ μηνιαϊον μισθόν 200 γρ. είναι μ.αθή- 
τρια τοϋ Κεντρικοϋ Παρθεναγοιγείου. Μα
θήτρια; φοιτώσι περί τάς 70.

’Λ.Ι.Ιη,ίοδιύαχτιχόχ Σχο.ίεΐον τής συν
οικία; Καράκίοβι. Τοΰτο συνεστήθη πρδ 
βετίας’ ό πρδ 4ετία; διδάσκαλος Ξενοφών 
Νικολαΐδη; Μάγνης, έσπούδασεν εί; τά 
έν Σμύρνη σχολεϊα λαμβάνει μηνιαϊον 
μισθόν 400 γρ. Μαθηταί φοιτώσι 80 κα
τά τδν χειμώνα καί 40 ή καί 30 κατά 
τήν άνοιξιν καί θέρος, οί λοιποί άπέρχον- 
ται σύν τοϊ; γονεΰσιν αύτών είς καλλιέρ
γειαν τής νικοτιανής’ έκ τή; άτάκτου 
ταύτη; φοιτήσεως τών μαθητών ελάχι
στα προοδεύει τδ σχολεϊον τοΰτο.

Παρθεναγωγείο? τής αύτής συνοικίας. 
Τά κοράσια τής συνοικίας ταύτης, ένεκα 
τή; μεγάλης της άποστάσεως άπδ τοϋ 
κεντρικού Παρθεναγωγείου, σχεδόν όλα 
έμειναν αγράμματα’ τήν αδικίαν ταύτην 
άφ* ού υπέδειξα διά τής δημοσιογραφίας εΐς 
τδν νεωστί τότε έλθόντα Μητροπολίτην κ. 
’Αγαθάγγελον, συνεπλήρωσεν άμέσως, ώσ
τε πρδ διετίας χρονολ.ογεϊται καί αύ- 
τοϋ ή σύστασις, ώς καί τοϋ έν τώ περι
βόλω τοϋ Νοσοκομείου’ καί όμως σήμερον 
φοιτώσι περί τά 80 κοράσια διαφόρου ήλι
κίας, καίπερ ή διδάσκαλος είναι καί αύτή 
μαθήτρια τοΰ Παρθεναγωγείου, μέ μηνι- 
αϊον μισθόν 2SO γροσίων.

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΔ, 1Β'.)

Ταΰτα είναι τά έν Μαγνησία Σχολεϊα, 
είς ά φοιτώσι περί τού; 700 μαθητάς καί 
μαθήτριας βεβαίως ύπάρχουσι παϊδες 
πτωχών γονέων μή φοιτήσαντες ή μή 
φοιτώντες, διότι δ άριθμδς τών Ελλη
νικών οικογενειών υπερβαίνει τάς 1300, 
ούχ ήττον όμως δ άριθμδς τών μαθητευο- 
μένων Ελλήνων παίδων είναι άσυγκρί- 
τω; ανώτερος τών ’Οθωμανών παίδων, ών 
ό αριθμός τών οικογενειών είναι πολυπλη
θέστερος.

Οί μισθοί τών διδασκάλων, πλήν τών 
διδασκάλων τών έν τώ Νοσοκομείο), πλη
ρώνονται έκ τοϋ ταμείου τής Έκκλησίας 
τοϋ άγίου Αθανασίου’ έκ τοϋ ταμείου τοΰ 
Νοσοκομείου πληρώνονται οί έκεϊ διδά
σκαλοι. Πρδς δέ τδ έκκλ.ησιαστικδν τα- 
μεϊον χορηγεί τά βιβλία δωρεάν είς τούς 
άπόρου; μαθητάς καί μαθήτριας’ είς τούς 
ίδιους πρδ διετίας χορηγούνται δωρεάν 
υποδήματα καί φορέματα παρά τή; άδελ- 
φότητο; « Πρόνοια. » Πρδς ύποστήριξιν 
τών Σχολείων άπδ καιροΰ είς καιρόν ένερ- 
γοϋνται καί έκούσιαι συνεισφοραί, είς ά; 
παρετηρήθη ότι συντελοϋσιν οχι οί πλου- 
τιώτεροι άλλ’ οί τών γραμμάτων μάλλον 
έρασταί, καί τούτων πάλιν τολμώ γρά- 
ψαι, προθυμότεροι φαίνονται οί καλού
μενοι πάροικοι ξένοι. Ύπάρχουσι δέ τινες, 
εύτυχώ; ελάχιστοι, ποθοΰντες τήν δια- 
τήρησιν μόνον τών ’Αλληλοδιδακτικών 
Σχολείων, άλλά τούτων, ώς ολίγων, ή 
φωνή καί γνώμη καταπνίγεται έκ τής 
τών πολλών τών ποθούντων τήν συντή- 
ρησιν καί τοΰ Σχολαρχείου.

Εί; τδ Σχολαρχεϊον, ώς πρδς τήν δι
δασκαλίαν τών μαθημάτων, ήκολ.ούθουν 
τδ τής Εύαγγελική; Σχολής πρόγραμμα.

Είς δέ τά άλληλοδιδακτικά Σχολεία 
έφήρμοζον τήν άλληλοδιδακτικήν Μέθοδον 
μέ τά παρά τής ελληνικής Κυβερνήσεως 
έγκεκριμένα βιβλία.

Έν Μαγνησία 7 Αύγούστου 4 874.
X. ΔΑΣΚΑΑΑΚΗΣ

Μέλο; ’Αντεπιστίλλον τοΰ Συλλόγου.

61.
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II ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
II ΔΙΕΓθΓΝΣΙΣ ΤΩΝ 

ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ.

Έχ τοϋ Γα.Ι.Ιιχοϋ ύπύ Κωτς- Α. Ίσηγύχη- 

******.

"Οτε πρδ έννενήκοντα περίπου έτών 
σύμπασαν την Γαλλίαν ζατέλαβεν δ πυ
ρετός τών αιθέριων άναβάσεοιν, ήμέρα 
σχεδόν δέν παρήρχετο, καθ’ ήν άτρό- 
μητό; τι; αεροναύτης νά μή επιχείρηση 
καί νέαν δι’ άεροστάτου άνάβασιν. Τούτων 
μίαν μόνον άναφέρομεν ένταΰθα, ώς τήν 
μάλλον αξιοσημείωτου. Τήν 26 Αύγου
στου 1785 δ Κύριος Blanchard, περι
βόητος ήδη γενόμενος διά τήν δι’ άεροστά
του τής Μάγχη; διάβασιν του, ύψοΰτο 
μεγαλοποεπώς άπδ τής πόλεως Lille πρδς 
τούς ούρανούς άπδ τοΰ μέσου τοΰ ένΟου- 
σιωδώ; έπευφημοΰντο; πλήθους. Τήν άνά- 
μνησιν τής άναβάσεως ταύτης διεφύλα- 
ξαν είς τού; μεταγενεστέρου; δύο ώραΐαι 
εικόνες τή; έποχής εκείνης. Έπι τή; πρώ
της παρίσταται τδ άερόστατον λίαν χα- 
ριέντω; έγκαταλεΐπον τδ γήΐνον έδαφος 
καί πρδς τδ άπειρον άπερχόμενον, εις δέ 
τήν δευτέραν παρατηρεΐται δ Blanchard 
επανερχόμενος Οριαμβευτικώ; άπδ τοΰ 
πρδς τάς Κάτω Χώρα; ταξειδίου του και 
υποδεχόμενο; μετ’ άνευφημιών παρά τά; 
πύλας τή; πόλεω; ύπό τε τών μεγιστάνων 
καί τών κατοίκων αύτής.

Άπδ τή; έποχής ταύτης αρχονται και 
αί έπιστημουικαί έρευναι διά τών άερο- 
στάτων καί ή πρδς τήν άεροπορείαν έφεσις 
τών Γάλλων φθάσασα εί; τδ μ.ή περαι
τέρω. Ούδέποτε θρίαμβο; τή; άνθρωπίνου 
διανοία; ύπήρξε τοσοϋτον έκτακτος ! Ού
δέποτε ή φυσική επιστήμη έκέρδησε λαμ- 
προτέραν νίκην ! Ένόμιζέ τι; δτι δ άν
θρωπο;, άφοΰ έλαβε κατοχήν τών τέως 
απροσίτων εναερίων χωρών, έμελλε νά 
ζατακυριεύση άπάσας τάς ούρανίου; μονάς. 

' Άλλά τδν μέχρι μανίας τοΰτον ένθου- 
σιασμδν διεδέχθη άμέσως αδιαφορία και 
άποθάρρυνσι;. Πράγματι, πλέον ή άπαξ 
συμβαίνει ώστε μέχρι πάθους αίσθημά τι 
οίονδήποτε νά ύποχωρή εΐ; τά πνεύματα 
τοΰ όχλου πρδ πάντων απέναντι άλλου 
αισθήματος, δπερ τδ διαδέχεται, δλως 
αντιθέτου εις τδ πρώτον, ώ; νά υπήρχε 
καί εις τδν ήθικδν κόσμον αρχή τις ένερ
γείας και άντιδράσεως. Έβαρύνθησαυ νά 
βλέπωσι τά άερόστατα, άτινα έφαίνοντο 
δτι έμελλον νά τροποποιήσωσι τήν φάσιν 
τοΰ κόσμου καί νά ϊστανται ώ; νευοό- 
σπαστα διευθυνόμενα κατά τήν διάκρισιυ 
τών άνεμων. Τά έλησμόνησαυ καί τά 
άπηξίωσαν περισσότερα; προσοχή;’ οΰτω 
δέ περιήλθον είς τά; χεΐρα; μόνον τών 
τυχοδιωκτών τών συρρεόντων είς τάς δη
μοσίου; έορτά; καί πανηγύρεις.

Οΰτω; ή ίς-ορία τή; άεροναυτική; εσχε 
τήν έποχήν τή; παρακμή; τη;. Μετ’ όλίγον 
δμως ήρχισε πάλιν νά χρονολογή τήν άνα- 
γέννησιν αύτής. Σήμερον δέ ή άθάνατος 
άνακάλυψις τών Μογγολφιερών άναζή μετά 
ζωηρότητος, καί έάν ή δόξα τών άπαρ- 
χών τη; δέν ήοκεσευ δπω; άπαθανατίση 
αύτήν, αί άκαταλόγιστοι ύπηρεσίαι, άς 
προσήνεγκε τή Γαλλία κατά τάς προσ
φάτους καταστροφά; αύτή;, έςασφαλί- 
ζουσιν αύτή άνεξάλειπτον άνάμνησιν εί; 
τήν μνήμην τοΰ Γαλλικοΰ έθνους. Οί άπό~ 
γονοι τών σημερινών Γάλλων, άναγινώ- 
σκοντες τήν ιστορίαν τής τελευταίας πο
λιορκία; τών Παρισίων, θά είπωσι δικαίως 
δτι, άν ποτέ αί Συρακοΰσαι άνεδείχθήσαν 
διανοητικώς διά τήν ηρωικήν των ύπεράσπι- 
σιν, τήν όποιαν διηύθυνεν ή μεγαλοφυΐα 
ένδς Άρχιμήδους, ούχ ήττον καί οί Παρί- 
σιοι είναι άξιοι ούκ ολίγου θαυμασμού 
διά τήν παράτασιν τή; άντιστάσεώς των, 
ήν διετήρησαν έν γένει μέν διά τής έπιστή
μης ιδία δέ διά τής αεροναυτικής.

Μετά τήν μικράν ταύτην παρέκβασιυ 
έπανερχόμεθα έπί τδ προκείμενον, διότι 
έν τή πραγματεία ταύτη δέν προτιθέ- 
μεθα νά έξετάσωμεν τά άερόστατα ή μό

νον ύπδ τήν έπιστημονικήν έποψιν. Έξε- 
τάσωμεν λοιπδν αύτά ύπδ τήν έποψιν 
τής φύσεως καί τής κατακτήσεω; τοϋ αε
ρίου ώκεανοΰ, δοτις μάλλον άτίθασσος ή 
ή θάλασσα, άντέστη γενναίως μέχρι σή
μερον κατά τών επιθέσεων τής έπιστήμης.

ΊΙ γήϊ«ος σφαίρα δύναται νά θεωρηθή 
ώς περικυκλουμένη ύπδ δύο ’Ωκεανών, 
ένδς ^ευστοΰ, καλύπτοντας τά τρία τέταρτα 
τής έπιφανείας αύτής, τών θαλασσών, καί 
έτέρου άερίου εντελώς αύτήν περικυκλοΰν- 
τος, τής άτμοσφαίρας.

Ένώ δέ ή έπιστήμη τής θαλάσσης κα· 
τηρτίσθη ήδη, ή τοΰ άέρος πολλοΰ γε καί 
δει. Ή μετεωρολογία είναι είσέτι είς νη
πιώδη κατάστασιν, καί μόλις αρχίζει νά 
ψελλίζη τά; πρώτας αύτής λέξεις’ μέχρι 
σήμερον δέν διορα είμή λίαν συγκεχυμέ- 
νως τους νόμου; τούς διέποντας τά άτμο- 
σφαιρικά ρεύματα. Τοΰτο δέ προέρχεται 
έκ τοΰ δτι δ έπί τή; γής ίστάμενο; παρα
τηρητή; δέν δύναται νά έξετάση είμή τά 
κατώτατα στρώματα τοΰ άέρος, βεβυθι- 
σμένος δέ είς τά έσχατα βάθη τοΰ ατμο
σφαιρικού ώκεανοΰ άγνοεΐ δλως τδ τί συμ
βαίνει εί; τά ύψηλότερα στρώματα τού 
άέρος. Ή μετεωρολογία είναι έπιστήμη 
γεγονότων καί παρατηρήσεων’ δπως τή 
προσφέρη δέ τις τά γεγονότα, πρέπει νά 
τά άναζητήση’ δπω; γνωρίση' δέ καλώς 
τού; άερίους αύτού; ποταμούς, πρέπει νά 
λουσθή έντδ; τών ρευμάτων αύτών, ήτοι 
πρέπει νά άναβή πρδς αύτούς, άπαραλλά- 
κτω; ώς, ινα γνωρίσωσι καλώ; τούς πο
ταμού; τής θαλάσσης, έδέησεν δπως τα- 
ςειδεύσωσιν έν αύτοΐς. Μόνον δέ καταλ- 
ληλότατον μέσον πρδς έκτέλεσιν τοΰ αι
θέριου τούτου ταξειδίου παρέχεται τώ πα
ρατηρητή τδ άερόστατον, ή μοναδική αΰ
τη καί άξιοθαύμαστος συσκευή, ήτις μετα
φέρει τδν φυσιοδίφην εί; τάς χώρας τών 
νεφών. * Αλλως τε ό άεροναύτης μόνον δύ
ναται άκριβώς νά μελετήση καί έξακρι- 
βώση τάς διαφόρου; κινήσεις τού άέρος, 
καί πρδ πάντων καθ’ δσον αφορά, τήν άλ- 

λοίαν τών ρευμάτων αύτοΰ διεύθυνσιν εις 
τά διάφορα ΰψη.

Πρδ; άπόδειξιν δέ φέρομεν τδ ακόλουθον 
γεγονός. Τώ 1786 ό δόκτωρ Polain άνε- 
χώρησε δι’ άεροστάτου άπδ τής ’Ιρλανδίας, 
παρασυρόμενος δέ παρά τών υψηλών ρευμά
των πρδς τδν πορθμόν τοΰ Αγίου Γεωργίου, 
ήδυνήθη λίαν ίκανώς νά έπωφεληθή ύπδ τής 
εναντίας διευθύνσεως τών κατωτέρω γευμά
των, δπως έπανέλθη εις τήν ξηοάν. Καί έγώ 
αύτδς—λέγει δ συγγραφεύ; τή; παρούσης 
πραγματείας—έσχον τήν ευκαιρίαν δπως έ- 
ξακριβώσω τήν παντοτεινήν ύπαρξιν τών 
περιέργων τούτων καϊ ύπερτεθειμένων άερί- 
ων ποταμών καί »ά έκτιμήσω δεόντως τάς 
εύκολίας, άς δύνανται νά παράσχωσι τή άε
ροναυτική τέχνη. Έκ τών 18 δέ αναβάσεων, 
ά; έπεχείρησα, καί καθ' ας κατέγινα πάν
τοτε εις τοιαύτας παρατηρήσεις, θέλω α
ναφέρει τάς μάλλον άξιοσημειώτους.

Τήν 15ην Αύγουστου 1868 ό Κύριος 
Duruof καί έγώ ύψώθημεν δι’ άεροστάτου 
άπδ τής πλατείας τής πόλεως Calais. Άνέ- 
βημεν διά μια; μέχρι 1200 μέτρων ΰψους’ 
διέβημεν κατόπιν λεπτόν τι στρώμα νεφών, 
καί έπλανώμεθα πάραυτα είς ύψος 1800 
μέτρων. Διά μέσου δέ τών κενών, άτινα 
διαχωρίζουσι τά νέφη, παρετηροΰμεν είς 
τδ βάθος τήν μικράν πόλιν Calais, τήν 
παραλίαν καί τήν θάλασσαν’ ένταυτώ δ
μω; παρετηρήσαμεν δτι ταχύτατόν τι ρεύ
μα μάς παρέσυρε μακράν τοΰ λιμένος τή; 
πόλεω;, πρδς τδ κέντρον μάλιστα τή; Βο
ρείου θαλάσση;, καί δτι κάτωθεν τής κα
λάθου ήμών δέν έξετείνετο είμ.ή άπειρος 
εκτασις αγρίως μυκωμένων κυμάτων. Ό 
λαδς άπας τότε έσυνάχθη έπί τών προ
κυμαιών τοΰ λιμένος, καί μετ’ ανησυχίας 
παρηκολούθει τήν πορείαν τοΰ άεροστά
του ήμών, μέχρι τής στιγμή; καθ’ ήν 
έχάθη τοΰτο έντδ; τοΰ δρίζοντο; τής θα
λάσση;. Αργότερου έμάθομεν δτι άρχαΐοι 
ναυτικοί βλέποντες ήμα; διά τών τηλε
σκοπίων των μετά συγκεκινημένης φωνής 
άνέκραξαν : « Έχάθησαν ! » Καί πράγ
ματι ήθέλομεν χαθή άνευ τής συνδρομής 
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τής διαφόρου διευθύνσεως τών αερίων στρω
μάτων. Άφοΰ άφήσαμεν τδ άερόστατον νά 
τρέχη είς ύψος πάντοτε 1800 μέτρων, 
έπί 28 χιλιόμετρα περίπου άπδ τής πό
λεως εις τδ άνοικτδν πέλαγος, ό Κύριος 
JJuruof άφήκεν αύτδ νά καταβή εϊς κατώ
τερον στρώμα άέρος. Διεπεράσαμεν έκ νέου 
άπδ τά άνω πρδς τά κάτω τδ στρώμα 
τών νεφών, δπερ προηγουμένως διέβημεν 
άπδ τά κάτω πρδς τά άνω, καί έπλησιά- 
ζομεν πρδς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, 
με άπόφασιν νά ρίψωμεν έν αύτή τήν 
λέμβον ήμών, έν ή έπιβάντες νά περιμεί- 
νωμεν έπ’ έλπίδι τοϋ νά σωθώμεν έπί τί
νος πλοίου τυχδν διαβαίνοντας έκεΐθεν. 
Άλλ’ ένώ τά άνω ρεύματα διηυθύνοντο 
πρδς τδ βορειοανατολικόν μέρος, τά κα
τώτερα διηυθύνοντο τάνάπαλιν πρδς τδ 
νοτιοδυτικόν ούτως, ώστε έπανηρχόμεθα 
άκριβώς πρδς τδ μέρος δθεν άνεχωρήσα- 
μεν. Ήρχίσαμεν τότε πάλιν νά διακρί- 
νωμεν τήν πόλιν Calais, ή τις όλονέν έμε- 
γεθύνετο εις τά όμματα ήμών, καί επει
δή ό άνεμος έπνεε σφοδρός, πάραυτα ευ- 
ρέθημεν άκριβώς άνωθεν τής πόλεως, δ
θεν μετά δικαίας συγκινήσεως ήκούομεν 
τάς έπευφημίας τοΰ πλήθους.

’Ενθουσιασμένοι έκ τής πρώτης ταύτης 
επιτυχίας δέν καταβαίνομεν, άλλά £ίψαν— 
τες όλίγον έρμα άναβαίνομεν καί πάλιν 
είς τδ άνώτερον ρεύμα’ έπαναβλέπομεν 
πάλιν τά κύματα καί τήν θάλασσαν, υπε- 
ράνω τής οποίας έθεωρήσαμεν, άφωνοι 
εκ θαυμασμού, τδ ώραΐον θέαμα τής δύ- 
σεως τού 'Ηλίου. Κατά τήν δευτέραν ταύ
την έκδρομήν μας πρδς τήν θάλασσαν, τδ 
κατώτερον £εύμα, είς τδ όποιον κατέβη- 
μεν δπως έπανέλθωμεν, μας έρριψεν έπί 
τής άκρας τού άκρωτηρίου GriS-NeS' έ- 
πατήσαμεν τέλος τδ έδαφος έκατον- 
τάδας τινάς μέτροιν μακράν άπδ τού 
μέρους, δπου ό ήττον εύτυχής ή ήμεΐς 
Pilalre des Rosiers άπώλετο τώ 1785. 
Ήδυνήθην πρδς τούτοις νά έπιβεβαιωθώ 
καί περί άλλων διαφόρων δμοίας φύσεως 
πραγμάτων, άτινα συμβαίνουσιν εΐ; τήν 

ατμόσφαιραν συνηθέστερον ή δσον έν γένει 
ύπετίθεντο μέχρι σήμερον.

Τήν 6ην Νοεμβρίου 1870, καθ’ ήν έπο
χήν οί Παρίσιοι ήσαν είς πολιορκίαν, ό 
άδελφός αου καί έγώ έπεχειρήσαμεν δύο 
άναβάσεις έπί σκοπώ νά προσπαθήσωμεν 
νά έπιστοέψωμεν είς τήν πολιορκουμένην 
πρωτεύουσαν. Δυστυχώς δμως ό άνεμος 
κατ’ άρχάς βοηθητικός ών, αΐφνηδίως έ
στρεψε·; είς έναντίαν διεύθυνσιν τού προ- 
τιθεμένου σκοπού μας’ άλλά τούτο δέν 
μάς ένδιαφέρει τόσον, δσον τά περί τής 
καταβάσεώς μας, ήτις έγένετο όλίγας 
λεύγας μακράν τής πόλεως Rouen, Είς 
ύψος 300 μέτρων τδ άερόστατον ήμών 
έφευγε πρδς τά νοτιοανατολικά διευθυνό- 
μενον, καί οί χωρικοί άφέντες τάς έργασίας 
των έτρεχον δλαις δυνάμεσι κατόπιν ήμών. 
έν φ έπλησιάζομεν δμως έτι περισσότερον 
πρδς τήν γήν, τδ άερόστατον έσταμάτησε 
πρδς στιγμήν καί ήρχισεν όπισθοβατούν νά 
προχωρή μέχρις έντδς τών χειρών έκείνων, 
αϊτινες πρδ στιγμής δέν ήδύναντο νά τδ 
φθάσωσιν. Άνάλογον τού έκ Calais πρδς 
τήν Βόρειον θάλασσαν ταξειδίου ήμών 
έπεχείρησεν ό *. Runelle εϊς πήν ’Οδησ
σόν υπέρ τήν Μαύρην θάλασσαν. Τά υψη
λά ρεύματα τοΰ άέρος τδν διηύθυνον πρδς 
τδ κέν-ρον τού Εύξείνου, τά δέ κατώ
τερα τδν ωθούν κατ’ έναντίαν διεύθυνσιν 
πρδς τήν ξηράν.

Έκτδς τού δτι ή μετά προσοχής παρα- 
τήρησις τών ατμοσφαιρικών γευμάτων 
μεγάλως ένδιαφέρει τήν μετεωρολογίαν, 
καί αί άναβάσεις δμως, ας τινας έν συν
τόμω άνεφέρομεν, παρέχουσιν ϊδιάζον τι εν
διαφέρον ώς πρδς τήν άεροπορείαν έν γένει. 
Συνάγεται έξ δλων αύτών δτι δ αεροναύ
τη; πολύ συχνά δύναται, δταν αί άτμο- 
σφαιρικαί περιστάσεις τδ έπιτρέπωσι, νά 
διευθύνηται είς τά μετέωρα κατά βού- 
λησιν, καί μάλιστα δταν γνωρίζη. ώς 
τά πτηνά, νά ζητή είς διάφορα ύψη τδ 
ευνοϊκόν πρδς αύτδν ρεύμα

Καθώς τήν άλλοίωσιν τής διευθύνσεως 
τών ρευμάτων δέν δυνάμεθα νά σπου- 

δάσωμεν άλλως ή διά τοΰ άεροστάτου, 
τδ αύτδ συμβαίνει καί καθ’ δσον άφορδ 
τήν θερμοκρασίαν αυτών, τήν υγρομετρι- 
κήν των κατάστασιν, καί τήν ταχύτητα 
αύτών. Ό έπίγειος παρατηρητής, ώς προ- 
είπομεν ήδη, δέν δύναται νά έξερευνήση 
τά σπουδαία ταΰτα στοιχεία είμή είς 
τους κατωτάτους άνέμους, είς τούς αί- 
φνηδίους, καί είς τους τοπικούς, οϊτινες 
δμως δέν άπαρτίζουσι τους άληθεϊς άε- 
ρίου; ποταμούς, κυλιομένους συνήθως 
ύπεράνω τών νεφών.

Μεγάλως θέλει έκπλαγή δ φυσικός, δ- 
στις θέλει αποφασίσει νά έπιχειρήση τοι
αύτας άναβάσεις. Τά δι’ άεροστάτου τα- 
ξείδια παρέχουσι τήν εύκολίαν τής άσφα- 
λούς καταμετρήσεως τής ταχύτητος τών 
υψηλών στρωμάτων τοΰ άέρος, άμα γνω- 
ρίζη τι; τήν άπόστασιν ήν διέτρεςε, καί 
τδ χρονικόν διάστημα, δπερ έπί τούτω 
κατηνάλωσεν. Ένίοτε έπί τής γής πνέει 
έλαφρά τις αύρα, ένώ εϊς τά υψηλά στρώ
ματα ή άτμόσφαιρα είναι γαληνιαία καί 
ήσυχος ώ; τά ύδατα τών λιμνών. Τήν 
1 1 ην ’Απριλίου 1869 δ κύριο; Fonville καί 
έγώ έπετύχομεν τοιαύτης τινδς περιέργου 
καταστάσεως τής ατμόσφαιρας. Άναχωρή- 
σαντες τήν 1 I ώραν καί 35 λεπτά διά 
τού άεροστάτου « ή "Ενωσις » ύψώθημεν 
καθέτως καί φθάσαντες είς ύψος 2000 
μέτρων έστάθημεν ακίνητοι, άλλ’ εϊς τοι
αύτην κατάστασιν άπολύτου άκινησίας, 
ώστε ένόμιζέ τις δτι τδ άερόστατον μας 
ητο κάτωθεν δεδεμένον. Μέχρι δέ τής 
2ας ώρα; Μ. Μ. ευρισκόμεθα άκριβώς είς τδ 
αΰτδ σημεΐον, δτε δέ άπεφασίσαμεν νά 
καταβώμεν, μόλις ήδυνήθημεν νά διατρέ- 
ξωμεν εκατοντάδας τινάς μέτρων είς διά
στημα δύο καί ήμισείας ώρών.

Άλλοτε, τήν 7ην Φεβρουάριου 1869, 
είς ύψος 1,100 μέτρων παρεσύρθημεν ύπδ 
αερίου ρεύματος έκτακτου σφοδρότητος. 
Άναχωρήσαντες άπδ τοϋ αύτού σημ.είου 
άπηντήσαμεν ύπεράνω τών νεφών αέριον 
ποταμόν καυστικώτατον" τδ θερμόμετρον 
ημών έδείκνυε 27 βαθμού; έκατονταβάθμου,

ένώ έπί τής γής έπεκράτει χειμώνος θερ
μοκρασία" μάς παρέσυρεν εϊς τδ ρεύμα 
του μετά καταπληκτικής ταχύτητος, τής 
όποιας παντάπασι δεν ήδυνήθημεν νά 
υπολογίσωμεν τήν ίντασιν, καθότι πυκνά 
καί σκοτεινά νέφη άπέκρυπτον άφ’ ήμών 
τήν θέαν το; έδάφους τής γής. Μετά 35 
λεπτών άκριβώς άκατάπαυστον άεροπο- 
ρίαν κατεβιβάσαμεν τδ άερόστατον έπί 
τής γής» καί ευρέθημεν είς Neuilly Saint- 
Front, 90 χιλιάδας μέτρων μακράν τών 
Παρισίων. Έν τώ μεταξύ δ αύτδς άνε
μος ήρχισε νά πνέη καί είς τήν γήν, καί 
ένώ ήτοιμαζόμεθα νά άποβιβασθώμεν, 
άφηρπάσθημεν αίφνης υπδ άκαταμαχήτου
δυνάμεως, καί έρρίφθημεν έπί τού ομωνύ
μου δάσους, δπου ή κάλαθος ήμ.ών ποοσ- 
έκρουεν άπδ κορυφής είς κορυφήν τών 
δένδρων. 'II άγκυρα ήμών, άν καί στερεό
τατη, έθραύσθη ώς υέλινος ράβδος" καί 
συρόμενοι ούτω διετρέξαμεν έντδς ολίγων 
λεπτών διάστημα 3 χιλιομέτρων. Ό έ· 
ξαιρετικής σφοδρότητος άνιμ,ο; ουτος ήτον 
δ νοτιο-δυτικδ; τώ; ναυτικών, δστις κατ’ 
αύτήν τήν ήμέραν έπεκράτει εϊς τά άνώ- 
τερα στρώματα τής άτμοσφαίρας, πριν ή 
καταβή έπί τής έπιφανείας τής γής.

Μεταξύ τών τοιούτων ταχέων άερίων 
ρευμάτων τών παρατηρηθέντων μέχρι σήμε
ρον, ώς τδ μάλλον άξιοσημείωτον θέλομεν 
άναφέρει τδ παρά τού Κ. Roller άπαντη- 
θέν κατά τδ έπί τής πολιορκίας τών Παρι
σίων έπιχειρηθέν παρ’ αύτού ταξείδιον. Τήν 
24ην Νοεμβρίου 1870, δ Κύριος Ao/ier με
τά τίνος άκροβολιστοΰ άνεχώρησαν τδ με
σονύκτιον άπδ τού Βορείου ς-αθμοϋ με άρκε
τά σφοδρόν άνεμον καί θυελλώδη ούρανόν. 
Είς ύψος 2,000 μέτρων οί άεροναύται ένέ- 
πεσον είς άέριον ρεύμα εκτάκτου ταχύτητος, 
καί είς διάστημα 1 5 ώρών διέτρεξαν τά βό
ρεια τής Γαλλίας, τήν Βελγικήν, τήν ’Ολ
λανδίαν, τ-ήν Βόρειον θάλασσαν καί μέρος 
τής Νορβηγίας καί έπεσον έπί τού όρους 
Lid, 300 χιλιόμετρα πρδς βορραν τής Χρι- 
στιανίας. Παραλείπομεν τήν λεπτομερή άφή- 
γησιν τών περιέργων περιπετειών τή; άερο-
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πορίας ταύτης, άξίας άλλως τ» τοΰ γλαφυ
ρού καλάμου ένδς Edgard Poe ή ένδς Ju
les Verne. ΓΙεριοριζόμεθα δέ νά εϊπωμεν ά- 
πλ.ώς ότι οί άεροναύται, άφοΰ διήλθον δλην 
τήν νύχτα έχ'μέσω ψηλαφητού σκότους,ρό
λις κατά την ανατολήν τού Ήλίου είδυν νά 
διασκεδάζονται οί περικυκλοϋντες αύτού; 
ατμοσφαιρικοί ατμοί

Όποια ύπήρξεν ή έκπληξις καί ή άγωνία 
των, δτε ε’δον δτι οί άνεμοι τούς έρριψαν 
υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. Δέν ή- 
δυνήθησαν νά ύπολογίσωσι ρήτε τήν ταχύ
τητα τής πορείας, ρήτε τήν διεύθυνσιν ήν 
έλαβον. 11άν ό,τι έγνώριζον, ήτον ότι κάτω
θεν τής καλάθου αυτών ωκεανός έκύλιε τα 
γιγαντιαΐα κύρατά του. καί δτι έβάδιζον 
άναρφιβόλως πρδς τρορερδν ναυάγιον. Έπί 
επτά ακριβώς ώρα; έπλανώντο άκαταπαύ- 
στως ύπέρ τά κύματα" ένίοτε έβλεπον πλοΐ- 
ά τινα ταξιδεύοντα, καί άνελάρβανον ελπί
δα τινά σωτηρίας. Ματαία δρω; ελπίς ! Τά 
πλοία ταύτα πρδς ούδέν ήδύναντο νά 
βοηθήσωσι τδ εναέριον σκάφος, δπερ παρέ- 
συρον άκαταπαύστως τά Ατμοσφαιρικά ρεύ 
ρατα.

Κατά τήν πολύωρον ταύτην άδιάλειπτον 
πορείαν ό κύριος Holier είχε θυσιάσει δλον 
τδ έρμα, όπως διατηρή είς άνάλογον ύψος 
το Αερόστατόν του, ρεθ’ ου συνεδέετο ή 
ζωή του καί ή περιουσία του. Πάραυτα πε- 
ρικυκλούνται ύπδ πυκνών νεφών, άτινα έ- 
πιταχύνουσι τήν κατάβασιν τού αερίου σκά
φους, δπερ τδ ίδιον αύτού βάρος ολέθριοι; 
οδηγεί εΐς κατώτερα στρώματα. Ό συνο
δοιπόρο; του καί αύτδς προετοιράζονται ό
πως άψηφήσωσι τδν σκληρότατον ρέν 
πλην ένδοξον θάνατον. Τδ άερόστατον κα
τέρχεται ρετά καταπληκτικής ταχύτη- 
τος, έκφεύγει τού όγκου τών ατμών, έν 
οίς ητο βυθισρένον, καί, ’Ω τοϋ θαύρατος! 
κάτωθεν αύτών δέν βλέπουσι πλέον θάλασ
σαν, άλλά χιονοσκεπές όρος καί περί αύτδ 
δάσος πευκών.

Τδ άερόστατον άποτόρως κατέπεσεν 
έπί τής χιόνος, καί οί δύο Γάλλοι συγ
χρόνως έπήδησαν έκτδς τής καλάθου, ου- 

το> δε τδ άερόστατον έλαφρυνθέν άπδ τοϋ 
βάρους αύτών Ανυψώθη καί πάλιν καί έ- 
χάθη έντδς τών νεφών (*), Εύρέθησαν λοι
πόν άνευ ζωοτροφιών καί καλ.υμμάτων, 
είς τόπον άγνωστον, δπου ούδέ ίχνος αν
θρωπίνου κατοικίας έφαίνετο. Έπέπρωτο 
λοιπόν νά διαφύγωσι τδ θαλάσσιον ναυά
γιον, δπως άποθάνωσι τής πείνης καί τού 
ψύχους έν μέσω έοήρου καί κατεψυγρένου 
τόπου.

Οί αεροπόροι τότε ήρχισαν τήν κατά
βασή τοϋ κρημνοιδου; καί δυσβάτου ό
ρου;, διέρχονται τδ περικυκλοΰν αύτδ δά
σος, καί άπαντώσι τέλος ρίαν, έγκαταλε- 
λειρρένην καί αύτήν, καλύβην, δπου δι
ήλθον οπωσδήποτε τήν νύκτα των. Τήν 
επαύριον ρετά νέαν πολύωρον οδοιπορίαν 
συναντώσι τέλος ένα ξυλοτόμον, δστις 
ώρίλει άγνωστον αύτοϊς γλώσσαν" ώδη- 
γήθησαν δαως άρέσως εις χωρίον τι, δπου 
χωρικός δμιλών τήν Γαλλικήν τοΐς διέ
λυσε τήν απορίαν, καί ούτως εμαθον πού 
τού; είχε ρίψει ό άνερος. Ότε τέλος έ
φθασαν είς τήν Χριστιανίαν, απαντες οί 
κάτοικοι άνεστατώθησαν ύπδ ένθουσια- 
σροΰ καί καθ’ ήμέραν προσέφερον γεύ
ματα καί έορτάς πρδς τιρήν τών αερο
πόρων τών πολιορκουμένων ΙΙαρισίων. 
"Οθεν διέβαινον, δ λαός τού; ύπεδέχετο 
μετ’ άνευφηριών, καί πανταχόΟεν ήκούον- 
το αί ζητωκραυγαί «Ζήτωσαν οί Παρίσιοι, 
ζήτω ή ωραία Γαλλία ! »

Περιοριζόρενοι είς τά ολίγα ταδτα περί 
τοϋ συγκινητικωτάτου τούτου δράρατος 
έπανερχόρεθα είς τδ προκείρενον, δθεν ό
λίγον παρεξεκκλίναρεν. Τά άερόστατα, όπως 
εϊδορεν, παρέχουσι ρεγάλην εύκολίαν είς 
τήν σπουδήν τών αερίων ρευμάτων, ούχ’ 
ήττον δρως είναι χρησιρώτατα καί είς τήν 
μελέτην τής θερμοκρασίας τής άτροσφαί- 
ρας, τών ύγρορετρικών πειραμάτων, τής 
έξερευνήσεως τού ήλεκτρισμού καί τού

(') Τό άερόστατον τοϋ Κυρίου Holier 
άνευρέΟη κατόπιν μέ δλας τάς έπιστολάς άς 
έφερε·/ άπό Παρισίων 40 λεύγας μακράν τοϋ όρους 
Lid.

ραγνητισροϋ τών νεφών, τών άτρωδών 
τούτων όγκων, οΐτινες γονιροποιούσι τά; 
πεδιάδας μεταφέροντες είς τούς κόλπους 
των τά υδατα τών ’Ωκεανών άπεσταγ- 
ρένα παρά τοϋ Ήλίου.

Ούδέν καταπληκτικοιτερον τής θέας 
τών νεφελών, θεωρούμενων άπδ τοΰ ύψους 
τών ούρανών ! Όποια ευχάριστος έ/τυ- 
πωσις νά αίσθάνηταί τις εαυτόν ραλακώς 
ύψούρενον άπδ τής γής, αίωρούρενον κά
τωθεν τή; άερίου σφαίρας ύψουρένης βρα
δέως καί μεγαλοπρεπώς ! Οίον θέλγητρου 
εί; τήν εικόνα τοϋ δρίζοντο; άπαύστως 
πλατυνορένου, είς τάς ανθρωπίνους φωνάς 
σβεννυορένας βαθμηδόν, είς τήν εικόνα 
τής γής, ήτις δλονέν απομακρύνεται καί 
δέν φαίνεται πλέον ή ώς πυθρήν τοΰ α
χανούς άερίου ’Ωκεανού! Άναβαίνει τις 
έν τώ μέσω τών διαφανών νεφών, άτινα 
τδν περικυκλοϋσι δι’ δμίχλης, μέχρις δτου 
διαφύγη άπδ τής άνω έπιφανείας αύτών, 
δπως ίδη τόν ούρανδν, δπου ζωηρώς λάμ- 
πουσιν αί πυριφλεγείς ακτίνες τού Ήλίου. 
Παρατηρεί τις τότε κυκλικόν δροπέδιον 
στρογγύλων νεφών, άτινα είς τά λίαν άφε- 
στώτα ταΰτα ύψη λαρ,βάνουσιν δλως νέαν 
ρορφήν. Νομίζει τις δτι είναι σωροί φαντα
στικών πάγων, δπου ό ήλιος διά ζωηρών 
σκιών ζωγραφίζει άργυροειδεϊς κοιλάδας. Τδ 
άερόστατον συρόμενου ύπδ τών Αερίων ρευ
μάτων φαίνεται άκίνητον είς τδν κόσμον 
τούτον τής γαλήνης, τής σιωπής καί τού 
θαυμασμού. Οίκτου καί μομφής άξιον θέ- 
λορεν θεωρήσει έκεινον, τοΰ οποίου ή ψυχή 
δέν θέλει άναφλεχθή είς τήν έστίαν ταύτην 
τής ούρανίου ποιήσεως τών φυσικών θεαρά- 
των.

Τά νέφη σχηρατίζουσιν άλ-λοτε μέν ά
πειρον σινδόνα, ήτις καθόλου άποκρύπτει 
τήν θέαν τής γής, άλλοτε δέ μεμονωμένα 
άκολουθοΰσι τδ Sv κατόπιν τοΰ άλλου, ώς 
γίγαντες μέ παραδόξους καί άεί μεταβαλ- 
λομένας ρορφάς. Τότε διά τών διαστημά
των, άτινα τά χωρίζουσιν άπ’ άλλήλων, 
βλέπει τι; τδ έδαφος" αί πόλεις, αί πεδιάδες 

καί τά δάση, μικροσκοπικά φαινόμενα, δια
δέχονται άλληλα.

Όταν διέρχηταί τις πλησίον τών λευκών 
σωρειών τών νεφών, ό διαφανής αύτών όγ
κος σχηματίζει παραπέτασμα, έπί τοΰ ό
ποιου αντανακλάται ή σκιά τού αεροστάτου" 
αύτη περικυκλουρένη ένίοτε ύπδ κύκλων 
χρωματισμένων διά τών επτά χρωμάτων 
τής ϊριδο; παριστα λαμπρότατον θέαμα. 
Νομίζει τις δτι Ακολουθείται ύπδ δευτέρου 
άεροστάτου. Λί φωτειναί αύται άκτινοβολίαι 
περιζωννύουσιν ένίοτε ρέν δλόκληρον τήν 
σκιάν τής άερίου σφαίρας, άλλοτε δέ μέρος 
μόνον αύτής, κάποτε δέ τρεις ομόκεντροι ί
ριδες ρέ καθαρά καί λ.επτά χρώματα περι- 
βάλλουσι κυκλοτερώς τήν σκιάν τού ά
εροστάτου.

Τά σύννεφα, δι’ ών τά άερόστατα διέρ
χονται, είναι διαφόρων φύσεων" ένίοτε είναι 
τόσον σκοτεινά καί πυκνά, ώστε ή σφαίρα 
τού άεροστάτου δέν φαίνεται άπδ τής κα
λάθου' μοί συνέβη μάλιστα κατ’ Αύγου
στον τοϋ 1 868 νά μή βλέπω καί αύτούς 
άκόμη τούς συνοδοιπόρους μου. Ένίοτε τά 
νέφη είναι Απεναντίας διαφανή καί σχεδόν 
φωτοβόλα. Τήν 16ον φεβρουαρίου 1873 δ 
αδελφός μου καί έγώ εύτυχήσαμεν νά άπαν- 
τήσωρεν παγετώδες νέφος, όμοιον έκείνου 
δπερ δ κύριος Parral διήλθέ ποτ», καί πε
ρί τοΰ δποίου, Αδίκως δρως, έξέφρασαν τό
τε αμφιβολίας. Έπλανώρεθα είς ύψος 
1800 μέτρων ύπδ θερμόν ούρανδν 18 βαθ
μών έκατονταβάθμου. Έπιστρέφοντες πρδς 
τήν γήν έφθάσαμεν εί; νέφος, όπου κατελή- 
φθημεν ύπδ δριμυτάτου ψύχους. Τδ θερρό- 
μετρον αίφνιδίως κατέβη μέχρι 4 βαθμών 
κάτωθεν τοΰ μ,ηδενικοΰ. ’Αρκούντως δ’ έξε- 
πλάγημεν βλέποντες ψήγματα πάγου πε- 
ριϊστάμενα πέριξ ήμών Πάραυτα τά σχοι
νιά τού άεροστάτου, τά φορέματα, καί αί 
γενειάδες ήμών έκαλύφθησαν ύπδ στρώμα
τος πάγου. Χάλκινόν τι σύρμα,τδ δποϊον έ- 
κρέματο άπδ τής καλάθου, ίγεινε κατάλευ- 
κον καί έσπινθηοοβόλει, δτε ήγγίζομεν αύ
τδ διά τοϋ δακτύλου. Δυστυχώς ή δι’ αύ
τού τού νέφους διάβασι; ήμών έγένετο με
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τά καταπληκτικής ταχύτητος' τδ άερό
στατον έψυχράνθη αίφνιδίως καί έπεφορτώ- 
θη ύπδ στρώματος πάχνης, ήτις τδ έπε- 
βάρυνε' καί μολονότι έρρίψαμεν δλον τδ 
έρμα, έκρημνίσθη είς τήν γήν μετά σφο
δρότατης βίας, καί ύπέστημεν σύγκρουσιν 
τόσον απότομον καί απρόοπτον, ώστε είς 
τών συνοδοιπόρων ελαφρώς συγκροτούμενος 
έτινάχθη είς αρκετήν άπόστασιν άφ' ήμών 
έπί τής γής. Ευτυχώς όμως τό συμβάν 
τοΰτο δεν είχε δραματικωτέοας συνέπειας·

Μέχρι τοΰδε δέν διεπραγματεύθημεν είμή 
περί ταξειδίων μέτριου ύψους, ήτοι μέχρι 
2,000 τδ πολύ μέτρων. 'Εάν δέ έκ τοιού
των αεροποριών ήδυνήθη άρκούντως καί έν- 
διαφερόντως νά πλουτισΟή ή μετεωρολογία, 
τά πέραν τοΰ ύψους τούτου ταξείδια βεβαί
ως Οέλουσι παρέξει αύτή ανεκτίμητα 
πλεονεκτήματα.

Ή Γαλλία έφεΰρε τήν άεροπορίαν, ή 
Γαλλία έγέννησε τούς J/oni golfier, Char
les, καί Pilatre. Γάλλοι δέ σοφοί πρώτοι 
έπεχείρησαν τά υψηλότερα ταξείδια, μετά 
τής ιστορίας τών οποίων στενώτατα θέλου- 
σι μένει συνδεδεμένα τά ονόματα Gay-Lus- 
Sac, Biot, Barral, καί Bixio. Περί τά 
ταξείδια τών πατέρων τούτων τής άερο- 
ναυτικής δέν θέλομεν ένδιατρίψει ώς πασί
γνωστα ήδη' θέλομεν μόνον αναφέρει δτι 
μετά τδν Gay- Lussae σοφός άγγλος ό 
G laisher έπεχείρησε τριάκοντα αξιοσημείω
τα ταξείδια, καθ’ ά έφθασεν είς ύψος, όπου 
ούδείς άλλος ήδυνήθη νά φθάση μέχρι τής 
σήμερον. Κατά τήν άξιομνημόνευτον άνάβα- 
σιν τής Wolverhampton, τήν Βην Σεπτεμ
βρίου 1852,δ K.Glatsher συνοδοιπόρον εχων 
τδν άεροναύτην Goxsvell υπερέβη τδ ύψος 
10 χιλιάδων μέτρων.. Είναι δέ θαΰμα πώς 
οί τολμηροί ουτοι έξερευνηταί διέφυγον τδν 
θάνατον έν μέσω αυτών τών υψηλών στρω
μάτων, δπου ό άήρ μόλις είναι άναπνεύσι- 
μος, καί δπου τδ ψΰχος κατέρχεται κατά 
εικοσάδας βαθμών κάτω τοΰ μηδενικού. Είς 
το ύψος αύτδ ό Glaisher έλυποθύμησεν,ό δέ 
Coxwelle έκινδύνευσε καί αύτδς νά λάβη 
την αύτήν τύχην' θελήσας δέ τότε νά άνα- 

βή ίνα άνοιξη τήν κλείδα όπως έκφύγη 
άέριον, αίφνιδίως κατελήφθη ύπδ αιμωδίας, 
κ«Ί αί χε-ιρέ ς του έγειναν κατάμαυραι ώς 
αί τοΰ χολεριώντος, οί βραχίονες του κα
τέστησαν πρδς στιγμήν άχρηστοι, καί μό
νον διά τών όδόντων ήδυνήθη νά σύρη 
τδ σχοινίον τής κλειδδς, δπως καταβοΰν 
είς χαμηλότερα στρώματα.

’Απδ τών άξιομνημονεύτων τούτων ύψη 
λών αεροποριών τών Αγγλων άεροναυ- 
τών, δύο σοφοί Γάλλοι, ό Croce-Spinelli 
καί έ Sivel άνεζωογό^ησαν είς τήν Γαλ
λίαν τήν έξερεύνησιν τών ύψηλών χωρών 
τοΰ άέρος, διά τίνος περίφημου ταξειδίου, 
καθ’ 8 έκαμαν καί φυσιολογικάς έρευνας 
έπί τής έλαττώσεως τής πιέσεως. Τήν 
22αν Μαρτίου 1874 οΰτςι άνέβησαν είς ύ
ψος 7800 μέτρων' άπδ τής άναβάσεως 
δέ ταύτης άρχεται νέα έποχή είς τήν 
ιστορίαν τών αεροστατικών υψώσεων, διά 
τήν έγκαινίασιν τής χρησεως τοΰ οξυγόνου 
πρδς άποφυγήν τών λυποθυμιών είς τά 
δυσπρόσιτα ταΰτα ύψη. Είς ύψος 4500 
μέτρων άνεΰρον είς τήν ατμόσφαιραν κρύ
σταλλα πάγου, ύπεράνω δ* αύτών έπλα- 
νώντο λεπτά καί λευκά νέφη είς ύψος 
10,000 μέτρων. Πέραν τών 5θ00 μέ
τρων αί δυνάμ.εις τους έγκατέλειπον, ά
μα δμως άνέπνευσαν μίγμα άέρος κα’ι 
όζυγόνου, δπερ τοΐς είχε προετοιμάση ό κ. 
Bert, τοΐς έπήλθε μαγικώτατον αποτέ
λεσμα. Ό Croce-Spinelli πρδ πάντων 
ήσθάνετο δτι άνεγεννήθη, καί άντί νά ήναι 
βεβαρυμένος καί ακίνητος έσηκώθη και 
ήδυνήθη νά κάμη τάς λεπτοτάτας μετεω
ρολογικής παρατηρήσεις. 'Ο αύτδς έπεβε- 
βαίωσεν δτι ή θέα τοϋ ούρανοΰ είς τά με
γάλα ύψη είναι βαθύχροος, μαύρη, ώς τδ 
αναφέρουν καί αί έκθέσεις τών άεροπόρων, 
οίτινες προηγήθησαν αύτοϋ είς τά ύψη ταΰ
τα, παρετήρησεν δμως δτι ή Θέα αύτη ή
τον άποτέλεσμα όπταπάτης, διότι τώ 
ήρκει νά άναπνεύση ολίγον όξυγόνον, δ
πως ή δρασίς του άνακτήσασα τήν έλευ- 
θερίαν της τφ δείξη τδ κυανοΰν καί διαυγές 
τοΰ ούρανοΰ.

Είναι φανερόν δτι, δπως ό παρατηρη
τής σπουδάση άποτελεσματικώς τάς υ- 
ψηλάς χώρας τοϋ ούρανοΰ, πρέπει νά έχη 
έντελώς έλευθέραν τήν ενέργειαν τής διά
νοιας καί τών κινήσεών του. ΊΙ άνακά- 
λυψις λοιπόν τής χρήσεως τοΰ οξυγόνου 
τών ΚΚ. Croce-Spinelli καί Silvel θέλει 
μένει ανεξάλειπτος είς τάς δέλτους τής 
άεροστατικής ιστορίας, καθότι αύτη άνοί- 
γει νέον ορίζοντα είς τήν σπουδήν τών 
ύψηλών στρωμάτων τής άτμ.οσφαίρας.

Άρκούντως νομίζομεν άπεδείχθη, ότι 
είς τήν ένεστώσαν κατάστασιν τής αερο
πορίας τά άερόστατα, οία είναι τήν σή
μερον, είναι τά μόνα όργανα δι’ ών δυ
νάμεθα νά σπουδάσωμεν τά μυστήρια τοΰ 
αιθέριου ώκεανοϋ, καί άτινα δύνανται νά 
συντελέσωσιν άποτελεσματικώς είς τήν 
άνάπτυξιν τής έπιστήμης τοϋ άέρος, ώς 
τά πλοία, άτινα διαπλέουσι τάς θαλάσ- 
σας, έχρησίμευσαν ώς βάσις τής έπιστήμης 
του ’Ωκεανοϋ. Ταΰτα διά τδ παρόν. Νϋν 
δέ άς προχωρήσωμεν Sv βήμα έπί τά πρό
σω, καί άς έμβλέψωμεν είς τδ μέλλον, ή
τοι είς τήν διεύθυνσιν τών άεροστάτων, 
ήτις, μεθ’ οσα καί αν λέγωσι στενοκέφα
λοι τινες έλάχιστον μεμυημένοι είς τά τής 
άεροστατικής, δέν είναι ούτε ονειοον ούτε 
χίμαιρα. Τά πράγματα αυτά άποδει- 
κνύουσιν άρκούντως αύτό.

Ύπάρχουσι σοφοί τινες, οίτινες δια
τείνονται δτι δέν θά πετάξη τις είμή διά 
πτερύγων ή έλίκων κινουμένων διά μη
χανών πυκνοτέρων τοϋ άέρος" άς Εχωσιν 
ούτοι τοιαύτην γνώμην, καί άς προσπα- 
θήσωσι νά ύψωθώσιν είς τήν άτμόσφαιραν 
διά πτερύγων καί έλίκων, ήμεΐς δέν έπι- 
θυμοΰμεν περισσότερον, είς άπάντησιν δ
μως τοΐς λέγομεν δτι, μέχρι σήμερον μέ- 
νουσιν έπί τής γής. Τώ 
llenry Giffard γάλλος μηχανικός Εθεσε 
τάς άληθεϊς βάσεις τής διευθύνσεως 
άεροστάτων.

Μετά 
τούτου συί 
σεν ότι, δπως δυνηθή νά διευθύνρ Εν άερό- 
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1852 δ Κύριος
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πολλάς έπί τοΰ άντικειμ.ένου 
ιζητήσεις ό Κύριος Giffard etorr

στατον, όφείλει νά τροποποιήση τδ σφαι
ρικόν αύτοϋ σχήμα. Ουτω δέ κατεσκεύα- 
σεν ίν έπίμηκες άερόστατον Εχον μήκος 
44 μέτρων καί διάμετρον έν τω μέσω 
12 μέτρων. Περιεκυκλοϋτο άπδ δικτυω- 
τοϋ, δπερ ύπεβάσταζεν δριζοντίως δοκόν, 
είς τδ άκρον τής οποίας είδος τι ιστίου 
τριγώνου έσχημάτιζε τδ πηδάλιον. Κά
τωθεν τής δοκοϋ καί άπ αύτής έκρέματο 
ή κάλαθος, έν ή ήτον έφηρμοσμίνη άτμο- 
μηχανή 3 ίππων δυνάμεως, ήτις έκίνει 
τδν έλικα, δστις Εκαμνε 110 γύρους είς 
τδ λεπτόν. Ή πρώτη δοκιμή έγένετο τήν 
26 Σεπτεμβρίου 1852. Τδ άερόστατον 
διευθυνόμενον παρά μόνου τοΰ Giffaid 
ύψώθη σφυρίζον διά πρώτην φοράν διά τής 
άτμομηχανής' φθάσαν είς άρκετδν ύψος, 
ήρχισε νά στρέφηται περί τδν άξονά του 
ένεκα τοϋ πηδαλίου του' Εμενε δέ πάντοτε 
σταθερόν έντδς τής ατμόσφαιρας, δέν ή
δυνήθη δμως είμή άσθενώς πως νά παρεκ- 
κλίνη άπδ τής διευθύνσεως τοϋ άέρος, ε
πειδή ή καθόλου ταχύτης του ήτο 2 έως 
3 μέτρων είς έκαστον δευτερόλεπτον, ένώ 
ή τοϋ άέρος κατ’ αυτήν τήν ήμέραν ήτο 
κατά πολύ άνωτέρα.

Άπδ τής στιγμής ταύτης ή αρχή τής 
διευθύνσεως τών άεροστάτων εύρέθη. 'Ο 
κ. Giffard δι’ ενδελεχούς μελέτης έπ’ 
αύτοϋ τοϋ άντικειμένου υπερενίκησε πολ
λάς δυσκολίας, καί άπέδειξε τρανώτατα 
δτι τδ μόνον σχήμα, δπερ παρέχει είς 
τδ άερόστατον τήν ευκολίαν τής διευθύν- 
σεώς του, είναι τδ έπίμηκες, δπερ κατά 
πολλά πλεονεκτεί τοϋ σφαιρικού. Δι’ αυ- 
τοϋ τοΰ σχήματος κατώρθωσε διά πρώ— 
την φοράν νά παρεκκλίνη τής γραμμής 
τής διευθύνσεως 
δ’ έπίσης φοράν κατώρθωσε 
γίση άκινδύνως “·■ 
τοϋ άεροστάτου, 
άναφλεγομένου άερίου.

Τώ 1855 δ αύ.τδς κατεσκεύασεν Ετε
ρον Εναέριον πλοΐον μεγαλείτερον καί 
μακρότερον, έφωδιασμένον μετά ίσχυρο- 
τέρας άτμομηχανής. Ύψώθη είς τούς αί- 

62.

τοϋ άέρος, διά πρώτην 
ι νά προσεγ- 

τήν άτμ,ομηχανήν μετά 
ήτοι τδ πϋρ πλησίον τοϋ
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βέρας, καί μ.’ δλην τήν όλεθρίαν σφοδρό* 
τητα τοϋ ανέμου κατ’ αύτήν τήν ημέραν 
ήδυνήθη νά άντιστή πρδς τά ισχυρά ριύ- 
ματα τοΰ άέρος, άτινα άλλους τε ήθελον 
παρασύρει αύτδν πολύ μακράν.

Διατί τώρα τά τοιαΰτα άερόστατα δΐν 
διευθύνονται άπολύτως; Διότι ή ιδία των 
ταχύτη; είναι 3 έως I μέτρων άνά πάν 
δευτερόλεπτου, ένώ ή τοΰ άέρος είναι 
ανώτερα ταύτης. Έάν όμως παράσχωμεν εις 
τδ έναέριον πλοίου ιδίαν ταχύτητα 4 0 
έως 4 5 μέτρων κατά πάν δευτερόλεπτου, 
ήτοι άνωτέραν τής τών μετρίων ανέμων, 
είμεθα βέβαιοι οτι θέλει καταβάλει τά 
μέσης έντάσεως γεύματα. "Οπως έπιτευ- 
χθή τδ άποτέλεσμα τοΰτο, είναι δυνατόν 
νά έφοδιάσωμεν τδ άερόστατον με τοι- 
αύτης δυνάμεως άτμομηχανην; Τδ καθ’ 
ημάς νομίζομεν δτι καί τοΰτο κατορθοΰ- 
ται, έάν δώσωμεν μεγαλειτέρας διαστά
σεις είς την σφαίραν τοΰ άεροστάτου, διό
τι κατά άξιοσημείωτόν τινα γεωμετρικήν 
αναλογίαν ή έπιφάνεια τών άεροστάτων δέν 
αυξάνει άναλόγως τής αύξήσεω; τοΰ όγ
κου αύτών. "Οσον περισσότερον έγκώδες 
εΐναι, ήτοι δσον περισσότερον βάρος δύναται 
νά φέρη, τόσον σχετικώς μικρά εΐναι η ε
πιφάνεια αύτοΰ. Έν άλλαις λέξεσιν, δσον 
μεγαλείτερον καί ίσχυρότερον εΐναι τδ ένα
έριον πλοίου, τόσον μικροτέρα είναι ή τοΰ 
άέρος άντίστασις. Άντί λοιπδν νά κατα- 
σκευάζωμεν άερόστατα 2,000 τδ πο
λύ κυβικών μέτρων, πρέπει νά κατασκευά- 
σωμεν τοιαΰτα 20,000 έως 30,000 κυ
βικών μέτρων. Εις τοιαύτην περίστασιν ή 
ύψωτική αύτοΰ δύναμις θέλει είσθαι ση- 
μαντικωτάτη, μάλιστα δέ δι’ ύδρογόνου 
έζογκούμενον Οά δύναται νά ύψωση βάρος 
20,000 χιλιόγραμμων, καί έπϊ τή ύπο- 
Οέσει δτι τδ ίδιον αύτοΰ βάρος άναβαίνει 
είς 4 0,000 χιλιόγραμμα. Είς τοιαύτην 
περίστασιν ή ισχυρά κινητική μηχανή, ήν 
Οά δύναται έν έαυτώ νά φέρη, άναντιρ- 
ρήτως θέλει τώ έξασφαλίσει τήν ά.τώέυ- 
Tor διιϋθυναιν.

Ένταΰθα ούδεμία θεωρητική δυσκολία 

παρουσιάζεται, πρακτικοί δμως πλεΐσται 
δσαι. Διά τοσοϋτον γιγαντιαίον άερό
στατον άπαιτεΐται ύφασμα στερεότατον 
και άδιάβροχον, ύδρογόνον άέριον κατα- 
σκευαζόμενον διά τρόπου ταχέος και οι
κονομικού- Περί τών δύο τούτων προβλη
μάτων τήν λύσιν κοταγινόμενος ό κ. 
G'i/’/'ard άπο τοΰ 4 855, ήδυνήθη νά ύπεο- 
νικήση πάσας τάς δυσκολίας, καί τφ 4 8β7 
είς τήν "Εκθεσιν τών Παρισίων ήδυνήθη νά 
έκπληξη, τδν κόσμον διά τών νέων αύτοΰ 
ατμοκίνητων άεροπλοίων.

Δύο έτη άργότερον τώ 4 869 δ αύτδ; 
Giffard κατεσκεύασεν είς Λονδίνον §ν 
νέον δέσμιον (captifj άερόστατον μεγά
λων διαστάσεων. Ή μεγαλειτέρα αΰτη 
εναέριος σφαίρα, ή μέχρι σήμερον κατα- 
σκευασθείσα, ηρεν είς τούς αιθέρας 32 έπι- 
βάτας, ύψωθεΐσα περί τά 650 μέτρα, καί 
έκρατεΐτο άπδ τής γής διά σύρματος 4,000 
χιλιογράμμων βάρους. Τδ ύφασμα τοΰ 
άεροστάτου τούτου έσχηματίζετο έσωθεν 
μέν άπδ φύλλα έλαστικοΰ κόμμεος συνερ- 
ραμμένα δι’ ύφασμάτων ύπερτεθειμένων 
τοΰ ένδς έπί τοΰ άλλου,έξωθεν δέ κεκαλυμμέ- 
νου ύπδ βαμβακερού ύφάσματος γλειμμέ
νου διά βερνικιού άδιαβρόχου. Τά έν τώ 
παμμεγέθει τούτω σφαιρικά άεριομέτρω 
έγκλεισθέντα 4 2,000 κυβικά μέτρα καθα
ρού ύδρογόνου άερίου δ.ετηρήθησαν πλέον 
τοΰ μηνδς χωρίς νά διαφύγωσιν.

Οΰτω λοιπδν βλέπομεν δτι τούντεΰθεν 
ή κατασκευή γιγαντιαίων αεροπόρων πλ.οί- 
ων δέν παρουσιάζει πλέον ανυπέρβλητα 
προσκόμματα. Ή δέ λύσις τού μεγά
λου προβλήματος τών αιθέριων διαπορθ- 
μεύσεων δέν απαιτεί πλέον τήν άνακά- 
λυψιν αρχής τίνος. Ταϋτα έννοήσας δ 
Κύριος Dupuy de I.ume έσχάτως έσυνέ- 
χισε τά πειράματα τοΰ 
καί κατεσκεύασε τδ μέγα άερόστατον ε
κείνο, περί ού τοσοΰτος έγένετο λόγος. 
Λυπούμεθα μόνον διότι ό περιβόητος κατα
σκευαστής τών θωρηκτών πλοίων τής θα- 
λ.άσσης δέν κατεσκεύασε τδ άερόστατον 
τοΰτο έτι ογκωδέστερου καί έπιμηκέστερον,

Gif [ar ά,κ.

καί δέν προσήρμοσεν έν αύτώ άτμοκίνητον 
κινητικήν μηχανήν. Έλπίσωμεν δμως δ- 
τι δσον οΰπω θέλει άναφανή νέος τις Κο- 
λόμβος, δστις συυαγαγων τούς καρπούς 
τών ωραίων τούτων πειραμάτων θέλει κατα
λάβει τήν κυριαρχίαν τών αέρων !

ΟΙ ΚΩΜΩΔΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙ
ΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.

’Αείποτε, έν πάση χώρα καί επο
χή, αί θρησκεΐαι έθεωρήθησαν τδ ά- 
κριβέστερον τής νοερας άναπτύξεως 
έκάστου λαοΰ βαρόμετρου. Άφ’ ής 
στιγμής ιδίως έν τω δαιμουίω τοΰ 
Σωχράτους άνέτειλαν τής μονο- 
Οείας αί έθνοσωτήριοι καί τοΰ Χρι
στιανισμού πρόδρομοι ακτίνες, τό έξ 
αύτών άπαυγάσαν φώς είσέδυσε βα- 
Ουτερον τών προγενεστέρων θρησκευ
μάτων είς τά στρώματα τών ύπ’ 
αύτοΰ έχπολιτ’.σΟεισών κοινωνιών 
τό ιδεώδες, τδ τέως αποκλειστικόν 
σχεδόν τής ύπάρξεως τών λαών Ο.έλ- 
γητρον, άντεκατεστάθη πολλαχοΰ ύπδ 
όριστικωτέρων αρχών, ή έπί τών 
χαρακτήρων ένέργεια έκάστου θρη
σκεύματος καί ή δι’ αύτοΰ διάπλασις 
τών ηθών γίγνονται έν κύκλω εύρυ- 
τέρω ή άλλοτε· ό άνθρωπος τέλος 
πάντων, ήκιστα έπιτρέπων ή άνε- 
χόμενος τδ μυστηριώδες, έχει τό 
θάρρος ν’ άτενίση κατά μέτωπον τήν 
θρησκείαν, και άσπαζόμενος τάς ύ- 
γιεΐς αύτής δοξασίας νά χατακρίνη 
τάς πλημμελείς τών αρχών της, 
ιδίως δσας βλέπει άντιβαινούσας πρός 
αύτδν τόν δρθόν λόγον καί τούς αιω
νίους καί αμεταβλήτους τής φύσεως 
νόμους. ‘Αν ένιαχοΰ ό φανατισμός 

δεσμεύη έτι τάς διανοίας καί στρε
βλά) νη τάς πεποιθήσεις, ώς έπί τδ 
πολύ δμως οί λαοί σήμερον, οί πεπο- 
λίτισμένοι ιδίως λαοί, έννοοΰσι καί 
έκτιμώσι τάς θρησκείας ύπό τήν ύ- 
γιά αύτών έποψιν, μετά τών θρη
σκευτικών δοξασιών συμβαδίζουσι καί 
αί άλλαι μεγάλαι άρχαί αί διευθύ- 
νουσαι τών κοινωνιών τά σκάφη, καί 
έκείνων είναι αύται κατά μέγα μέ
ρος απαύγασμα ή άντανάκλασις. Έν 
άλλαις λέξεσι καί ϊνα περιληπτικώ- 
τερον όρίσωμεν τδ πράγμα, ή θρη
σκεία τείνει νά γείνη έπιστήμη σχε
δόν αληθής διά τδν έςευγενισμένον 
ιδίως άνθρωπον.

Ό χριστιανισμός έσχε διττώς εύερ- 
γετικά διά τούς ύπ’ αύτοΰ φωταγω- 
γηθέντας λαούς άποτελέσματα. Πρώ
τος τδ έπιβλητικόν τών άρχαίων θρη
σκειών σύστημα άνατρέψας καί άντ* 
αύτοΰ ίδρύσας τής έλευθέρας πεποι- 
Οήσεως τδ βασιλείου, άπήλλαξε κατά 
πλεΐστον τδν κόσμον καί τών γελοί
ων έκείνων τής έξωτερικής λατρείας, 
άτινα άπετέλουν τήν κυρίαν βάσιν καίτδ 
μόνον σχεδόν θέλγητρον τών άρχαίων 
θρησκευτικών δοξασιών έκάστου λαοΰ. 
Ταϋτα δέ λέγοντες, έννοοΰμεν τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν τοιαύτην ο
ποίαν έδίδαξε καί έσύστησεν αύτήν 
ό άθάνατος έν Γολγοθά μάρτυς, ούχί 
δ’ δπως οί λόγω μέν ύπηρέται τοΰ 
Ύψίστου, πράγματι δ’ έξορύκται καί 
κερδοσκόποι τών συνειδήσεων καί τής 
έξωτερικής λατρείας φανατικοί οπα
δοί ήθέλησαν άείποτε νά έπιβάλλω- 
σιν αύτήν τοΐς λαοΐς. Ή έν πνεύ- 
ματι λατρεία ύπήρξεν άρχήθεν ό 
θεμέλιος λίθος καί ή κορωνίς συγ
χρόνως ή έπιστέφουσα τό άγιον οι
κοδόμημα, τδ πρό δέκα εννέα ήδη
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γου ηρως 
λίδες, άφ 
δεκαετίαν

αιώνων στεγάζον τόν υγιείς Ορησκευ- 
τιχάς ιδέας οιψώντα κόσμον, αί πρώ
τοι λέξεις αί έξελΟοϋσαι τών χει- 
λέων τοϋ μεγάλου διδασκάλου πρός 
τούς μαθητάς αύτοΰ, καί αί τελευ
ταίοι, τάς οποίας ώς αΐωνίαν κληρο
νομιάν άπέστελλε τώ κόσμω δλω, 
έπι τοϋ ικριώματος παραδίδων τό 
πνεΰμα πρός τόν Πλάστην.

Τίς έν τοσούτω ήθελεν εΐπη ότι ό 
ύπέρ τής έν πνεύματι λατρείας είς 
μαρτϋρικόν ύποβληθείς θάνατον έ
μελλε, μετά δέκα εννέα αιώνων γι- 
γαντιαίαν άνάπτυξιν τοϋ ύπ’ αύτοΰ 
φυτευθέντος δένδρου, έν μέσω έπο
χής φώτα καί Ιδέας πανταχόΟεν άπαυ- 
γαζούσης, έν τώ κέντρω αύτώ τής 
Ευρώπης, διακωμωδηΟή ύπό τών ό- 
παδών του αύτών έπί θεατρικής σκη
νής, ώς τυχαίος τις δραματικού ερ- 

! Αί όλίγαι ακόλουθοι σε- 
■ορώσαι τήν έν Βαυαρία άνά 

άπό θεατρικής σκηνής πα- 
ραστασιν τών παθών τοΰ Χριστού, 
καί έκ πραγματείας διεξοδικωτέρας 
περί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου συλλή- 
βοην έρανισθεΐσαι, δέν άποδεικνύουσι 
μόνον οτι ό πρός τήν Ειδωλολατρίαν 
έρως τών άρχαίων θρησκειών έξακο- 
λουΟεΐ έτι έδρεύων έκεϊ, δπου ημείς 
φρονοΰμεν έδρεΰον τών φώτων τό 
βασιλέων· άποδεικνύουσιν έπίσης 5- 
τι, παρα τισι τών άποτελούντων τόν 
πυρήνα τοϋ πολιτισμού λαών, ή διά- 
γνωσις καί αύτού τού ύγιοΰς λόγου 
εύρίσκεται έτι κάτω τοΰ μηδενικού, 
άφοΰ δέν έννοοΰσι τό τερατώδες τοΰ 
γελοίου, έπί θεατρικής σκηνής, ψυ
χαγωγίας χάριν, άναβιβάζοντες αύ
τόν τής θρησκείας των τόν αρχηγόν. 
Άποοεικνύουσι δέ ιδίως δτι παντα- 
χοΰ, δπου ό καθολικισμός κατέστη 

άποκλειστικόν τών συνειδήσεων πη
δάλιου, οί ύπ’ αύτοΰ ποδηγετούμενοι 
λαοί κατέρχονται βαθμηδόν έκ τής 
ύψίστης τού χριστιανισμού κορυφής 
είς τήν κατωτάτην τής ειδωλολα
τρίας βαθμίδα.

Α.

Ή Γερμανία ύπήρξεν ανέκαθεν ή χώρα 
τών έκπλήξεων, δ μάλλον παντός άλλου 
προνομιούχος τών αντιθέσεων λαός. Τά 
άκρα ένταΰθα πρδ πάντων θίγονται, παρά 
δέ τή βαθυτέρα κριτική καί λογικότητι, 
τά πάντα βολιδοσκοπούση, τά πάντα 
σταθμιζούση, μή όπισθοδρομούση άπέναντι 
ούδεμιάς λύσεως, όσον καί άν φαίνηται 
τολμηρά ή λύσις αυτή, βλέπει τις θάλ- 
λον έτι έν τή κατ’ έξαίρεσιν χώρα 
τοϋ έλευθερόφρονος φιλοσόφου τδ άσπιλον 
τής μεσαιωνικής μωροπιστίας κρίνον. Ου
τω, καθ ήν στιγμήν δ πασίγνωστος Στρά- 
ους έν μεγάλη πομπή έώρταζε τήν είκοσι- 
πενταετηρίδα τοϋ περί τοϋ Βίου τοΰ 
Ίησοΰ συγγράμματός του, εκατόν καί 
έπέκεινα χιλιάδες συμπατριωτών του 
άθρόοι έπορεύοντο ΐνα προσκυνήσωσι τάς 
παραστάσεις τών παθών τοϋ Χριστού, τάς 
μελλούσας νά διδαχθώσιν άπδ σκηνής 
έν Όβερ-Άμμεργάου, χωριδίω όπισθεν 
τοϋ Μονάχου είκοσι περίπου λεύγας κει- 
μένω.

'Π θεατρική τής τραγωδίας ταύτης 
παράστασις ύπήρξε τδ μέγα τής έποχής 
έργον. Είκοσι και μία ύπαιθροι παραστά
σεις, έν μέσω τοϋ θέρους — και δποίου 
θέρους ! χειμώνος αληθούς μέ φύλλα 
περιβεβλημένου — δοθεΐσαι, δεν έξήντλη- 
σαν τήν ευλαβή τοϋ κοινού περιέργειαν, 
οι δέ ήθοποιοί, οί χονδροειδεστάτους χω
ρικών έπενδύτας περιβεβλημένοι καί πέ
διλα πεταλωμένα φέροντες, έχειροκροτή- 
θησαν ύπδ τών θεατών, δσον ίσως ούτε 
οί μεγαλείτεροι τής Ευρώπης ηθοποιοί.

δίς καί τρίς διά 
νά εΰριοσι θέσιν έν 
έστεμμέναι, υψηλά 
καί ή βασιλική οί
ς, δ αύτοκράτωο

ΊΙ συρροή ήν τοιαύτη, ώστε, πλήν τών 
είκοσι και μιάς δρισθεισών παραστάσεων, 
πολλαί έπανελήφθηοαν 
τούς μή δυνηθέντας 
τή πρώτη. Κεφαλαί 
πρόσωπα, δ βασιλεύς 
κογένεια τής Βαυαρίας 
καί ή αΰτοκράτειρα τής Αύστρίας, δ βα
σιλεύς τής Σαξωνία;, δ Μέγας Δούξ τοϋ 
Σάξ Οΰέημαρ, δ Δούξ Σαμβδρ, δ έπίδοξος 
τοΰ Γαλ. θρόνου διάδοχος, προσκυνηταί 
έκ πάσης καθολικής χώρας δοαμόντες, 
οΰ μόνον δέ άλλά καί έκ διαμαρτυρομέ- 
νων τόπων, έκ τής βορείου ιδίως Γερμα
νίας, έρχόμενοι, συνέρρευσαν έν ’Όβερ- 
Άμμεργάου. Αί σπουδαιότεραι τών πέραν 
τού Ρήνου εφημερίδων έστειλαν τούς συνή
θεις κριτικού; χρονογράφους των, αί δέ 
είκονογραφικαί έφημερίδες καί περιοδικά 
φύλλα έδημοσίευσαν είς χιλιάδας αντι
τύπων τάς κυριωτέρας τοϋ περιέργου θεά
ματος σκηνάς.

ΊΙ άρχή τοϋ μυστηρίου τούτου, δπως 
καλούνται απανταχού τής Γερμανίας καί 
τής Ευρώπης όλης τά τοιαΰτα Θεάματα, 
χρονολογείται άπδ τοϋ μεσαιώνο; αύτού, 
άπδ τοϋ Τριακονταετούς πολέμου ιδίως. 
Συνεπεία τών έκ τοϋ πολέμου έκείνου 
δεινών πανώλης ένέσκηψεν έν τή χώρα ταύ
τη, συμπληρώσασα τήν έξ αύτού κατα
στροφήν. Χάρις είς φρόνιμα υγειονομικά 
μέτρα ληφθέντα, οί κάτοικοι τοΰ χωρίου 
Όβερ-Άμμεργάου κατώρθωσαν νά δια- 
φύγωσι τής άπαισίου επιδημίας τδν όλε
θρον, δτε τήν 25 Σεπτεμβρίου 1634, 
παραμονήν τής εορτής τοϋ χωρίου, χωρι
κός είς τά πέριξ έκεϊ έργαζόμενο; καί κα
ταληφθείς έξ έπιθυμίας μεγάλης νά διέλ- 
θη μεταξύ τής οικογένειας του τήν εορτήν, 
κατώρθωσε νά έξαπατήση τών φυλάκων 
τήν προσοχήν καί νά είσδύση έν τώ οίκιρ 
του. Τήν έπιοϋσαν αποθνήσκει δ χωρικός, 
συγχρόνως δ’ ένσκήπτει έν τώ χωρίω η 
πανώλης. ’Εν διαστήματι τριάκοντα τριών 
ημερών ή επιδημία έθέρισεν δγδοήκοντα 
τέσσαρα άτομα, τδ πέμπτου τοϋ πληθυ- 

σμοϋ τοϋ χωρίου, άρκούντως ύπδ τοϋ πο
λέμου ήδη δεκατισθέντο;· « 'Υπό τοσού- 
» τον σοβαρού καταληφθέντες δυστυ- 
» χήματος, λέγουν τοϋ μοναστηριού τής 
» Έττάλης τά σύγχρονα χρονικά, οί 
» κάτοικοι τής κοιν'ότητος ταύτης συνελ· 
» θόντες έν τή εκκλησία, συνυπεχοεώ- 
» θησαν 'ίνα άνά πάσαν δεκαετίαν παρι- 
» στάνωσι τά πάθη τοΰ Σωτήρος, άπδ 
» τή; στιγμής δέ έκείνης καίτοι πόλ
ε λοί έξ αύτών έφερον έτι πανώλους ση- 
» μεΐα έπ’ αύτών, ούδείς άπέθανε. »

Μή άπορήση δ’ άλλως τε τις άπαντών 
έν μέσω τοϋ δεκάτου εβδόμου αΐώνος τά 
μυστήρια ταΰτα έν χρήσει έτι πέραν τοϋ 
Ρήνου. Ύπήρχον ήδη έν Ταΐς έξοχαΐς, έν 
τώ Τυρόλω, έν τή Ελβετία, έν τώ Σαλσ- 
βοϋργω, έν τή Στυρία, έν τή *Ανω Βαυα
ρία καί τή Σουάβη, μέχρι τής άρχής τών 
πολέμων τής Μεγάλης Έπαναστάσεως. 
Ό Γερβϊνος μάλιστα λέγει δτι καί μετά 
τήν Μεταρρύθμισήν ή διάθεσις του παρι- 
στάνειν εικόνας, έκ τών 'Αγίων Γραφών 
έξαχθείσας, είχεν έπιζήσει παρά τοΐς βο- 
ρείοις τής Εύρώπης λαοί;, καί δτι ή αρτι
γενής θρησκεία ώφελήθη τοϋ ήθικοποιοϋ (!) 
μέσου τούτου ινα στερεώση τήν νέαν πί- 
στιν. Καί δ Λούθηρος αύτδς φρονεί δτι 
καί οί Ιουδαίοι παρίστανον άλλοτε τών 
'Αγίων Γραφών άντικείμενα, δπως οί Χρι
στιανοί τά τών Παθών τοϋ Χριστού.

Κατά τού; πρώτου; αιώνας περιωρί- 
ζοντο παριστάνοντες μετά τήν θείαν λει
τουργίαν σκηνάς τή; Παλαιάς Διαθήκης, 
περιόδου; μόνον έκ τών έν αύτή απλώς 
άπαγγέλλοντες’ βραδύτερον δμως αί πα
ραστάσεις απώλειαν τήν αφέλειαν καί 
αθωότητα ταύτην, περιεβλήθησαν τύπον 
άλληγορικδν καί γλώσσαν άσεμνον, κα
τάλληλον τή έποχή. Ηρτυσαν τδν διά
λογον μέ απρεπείς καί σκαιάς αστειότη
τας, άνέμιξαν μίμους, ηθοποιού; ήγεμο- 
νόπαιδας, κομψευομένου;, καί κατέληξαν, 
ώ; άληθή; θεατρική κωμωδία, είς τούς 
γάμου; τοϋ Χριστού μετά τή; μνηστής 
αυτού ’Εκκλησίας. Πλήν δέ τής ’Αγγλίας, 
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ίνθα ούδέποτε έρρίζωσαν τα τοιαΰτα, τα
χέως διεσπάρησαν καί έπί ίνα περίπου 
αιώνα διετηρήθησαν εις δλας τάς άλλας 
διαμαρτυρομένας χώρας, έν 'Ολλανδία, 
έν Σουηδία καί έν Δανιμαρκία. Καθόσον 
άφορί τδν τρόπον, δι’ ού έδίδοντο αί τοι- 
αΰται παραστάσεις, τινές τών έπί της 
Ούρας τών εκκλησιών κολλωμένων ειδο
ποιήσεων διεσώθησαν, έξ αύτών δέ μαν
θάνομεν δτι έδίδοντο καθ’ έκάστην κυρια- 
κήν άμέσως μετά την θείαν ιερουργίαν.

Άπδ τοϋ δεκάτου πέμπτου αίώνος οί 
χωρικοί τής Μεσημβρινής Γερμανίας προσ- 
επάθησαν νά είσαγάγωσιν έν τοΐς χωρίοις 
των τάς τών τοιούτων μυστηρίων παρα
στάσεις, αί όποια·. ειχον τους μαγεύσει, 
δτε τάς είδον είς τών πόλεων τάς μητρο- 
πόλεις η τών μοναστηρίων τάς πλούσιας 
εκκλησίας. Καί κατ’ άρχάς μέν περιωρί- 
σθησαν είς διαλόγους άπλοΰς ομοιοκατά
ληκτους, τούς όποιου; άπήγγελλον κατά 
τας λιτανείας, άπέναντι τών Αγίων ει
κόνων ίστάμενοι, βραδύτερον δμως αί 
άπαγγελίαι αύται κατάντησαν άληθή θεα
τρικά ποιήματα, έν τοΐς κοιμητηρίοι; πα- 
ριστανόμενα. Τδ κείμενον συνετάττετο ύπδ 
τοϋ έφημερίου ή τοΰ δημοδιδασκάλου, 
δστις, ώς μουσικός, ητο είδικώς επιφορ
τισμένος καί τά τής διοργανίσεως τών 
τελετών τούτων, ένθα είχε τδ σπουδαιό- 
τερον μέρος ή μουσική. Ηλθον κατόπιν 
οί Ίησουίται, οϊτινες τοΐς έδωκαν νέαν 
ώθησιν. Ου μόνον είσήγαγον μετά μεγά
λης πομπής τά μυστήρια ταΰτα έν τοΐς 
παιδαγωγείοις των, άλλ’ ένεθάρρυνον δσον 
έδύναντο καί τάς μεταξύ τών χωρικών 
παραστάσεις αυτών. Ύπ’ αύτών δέ προ- 
στατευόμενα, διήλθον σώα καί υγιή τάς 
φρίκας τοΰ Τριακονταετούς πολέμου καί 
τάς έμφυλίους τής Γερμανίας ταραχάς, 
καί έζησαν μέχρι τοΰ τέλους τοΰ παρελ
θόντος αίώνος. Έτελεύτησαν τότε διά τοϋ 
συνήθους τών τοιούτων θεσμοθεσιών θανά
του' ούχί έκ γήρατος, όπως αδίκως φρο- 
νοϋσί τινες, άλλ’ έκ τών σοβαρών παρα- 

τραγώδων, άτινα έν αύτοΐς τοΐς κόλποις 
των άνεπτύχθησαν.

Διά τούς κατοίκους τοΰ Τυρόλου καί 
τής Άνω Βαυαρίας είχον καταντήσει πά
θη άληθή. Δέν ηύχαριστοϋντο πλέον μέ 
τάς παραστάσεις, τάς δποίας καθ’ ώρι- 
σμένας ήμέρας ή έκκλησία έδιδεν, άλλά 
καί καθ’ έκάστην κυριακήν παρίστανον 
μόνοι έντδς οινοπωλείων καί καφφενείων, 
κάτωθεν τών όρέων κειμένων, ιστορίας ά
γιων ή συμβάντα σταυροφόρων ιπποτών 
Ή κατάχρησις αΰτη έγέννησε βαθμηδόν 
σπουδαία σκάνδαλα, ή δ’ εκκλησιαστική 
άρχή, μή δυναμένη ή άμελήσασα ή ιδία 
ν’ άπολαύση θεραπείας τοϋ πράγματος 
έκ μέρους τών χωρικών, ήναγκάσθη νά 
καταφυγή είς τήν πολιτικήν εξουσίαν καί 
νά καύση δ,τι ή ιδία είχεν οικοδομήσει. 
Έξ δλων δέ τών εορτών τούτων, άπειραρίθ- 
μων τότε, μία μόνη έπέζησε μέχρι σή
μερον, ή έν 'Οβερ-Άμμεργάου τελουμένη' 
έπέζησε δέ τόσον άκμαία έτι, ώστε έξ 
αύτής δύναται τις νά λάβη γενικήν ιδέαν 
καί τοϋ σβεσθέντος μεγάλου δραματικού 
τούτου σπινθήρος, άποτελοΰντος σχεδόν 
μίαν τών διδακτικωτέρων τής φιλολογι
κής ιστορίας τής Γερμανίας σελίδων. Ο,τι 
δ’ έπί τέλους, μετά τδ θρησκευτικόν αί
σθημα έννοεϊται, συνέτεινεν ίνα διάσωση 
τδ έν ’’Οβερ-Άμμεργάου μυστήριον, είναι 
καί δτι οί κάτοικοι τοΰ χωρίου τούτου 
δέν είναι γεωργοί, είς άγροτικάς έργασίας 
εξαντλούμενοι' είναι καλλιτέχναι, πέδιλα 
περιβεβλημένοι καί ωραία άγαλματίδια 
έκ ξύλου ή έλεφαντοδόντων, τοσοϋτον 
παρ’ δλων τών έραστών τών τοιούτων περι
ζήτητα, κατεργαζόμενοι. Τά άγαλματί
δια ταΰτα παριστάνουν κατά μέγα μέ
ρος αγίους καί έτερα άντικείμενα έκ τής 
Ίεράς Γραφής ληφθέντα, παιδιόθεν δέ 
μετά τής Βίβλου οΰτως έξοικειούμενοι καί 
έν μέσω προφητών, άποστόλων καί άγιων 
άνατρεφόμενοι, οί χωρικοί ούτοι κατα
λαμβάνονται, φύσει σχεδόν, ύπδ ίδιάζον- 
τος έρωτος πρδς άπεικόνισιν τών Αγίων 
τοϋ Σωτήρος παθών· Εί; τδ καλλιτεχνικόν 

δ’ αύτών αίσθημα όφείλεται κατά μέγα 
μέρος καί ό έπιτυχής τρόπος, δι’ ού αί 
παραστάσεις αύται έκτελούνται.

Μεταβαίνει τις έκ Μονάχου είς ”Οβερ— 
Άμμεργάου διά τού σιδηροδρόμου καί τής 
λίμνης, αί μαγευτικαί τής οποίας οχθαι με
ταβάλλονται τδ θέρος είς συναντήοιον τής 
υψηλής κοινωνίας τής Βαυαρίας. Μέχρι τής 
αποβάθρας τοϋ άτμοκινήτου ούδέν βλέπει 
έκτακτον' έκ τής τετράωρου τής σιδηρο
δρομικής άμάξης φυλακής πηδάς έπί τής 
γεφύρας, έκ ταύτης έπί τοϋ καταστρώματος 
τού άτμοκινήτου, διαπλέεις δι’ αύτοϋ τήν 
λίμνην, φθάνεις είς τήν απέναντι άκραν,πη
δάς έπί τής άποβάθρας τοϋ άτμοκινήτου 
καί... είσαι τέλος πάντων ελεύθερος. ’Αρχί
ζει τότε ή εορτή, δπως άρχίζουσιν αί πλεϊ
σται τών έορτών, δι’ όχλαγωγίας τουτέστι. 
Θλίβονται, συνωθούνται, δ είς φωνάζει τδν 
άλλον' γέροντες άναστενάζοντες, νέοι βλα- 
σφημοΰντες, μητέρες τά τέκνα των ζητού- 
σαι, σύζυγοι τέλος πάντων φρενητιώδεις 
τρέχοντες όπίσω τών συντρόφων τού βίου 
των καί φοβούμενοι μή τάς χάσωσιν. Ε
πέρχεται έπί τέλους ή τάξις, . έκαστος δέ 
έκών άκων εισέρχεται ώς έν κλωβώ έν
δον φρικαλέων άμαξών, άφ’ ής σχεδόν έπο
χής τδ πρώτον συνεστήθησαν αί παρα
στάσεις αύται κατασκευασθεισών, καί 
κάθηται έπί τών γονάτων τοϋ ή τής γεί~ 
τονος αύτού.

Ό δρόμος, ό φέρων είς τδ βάθος τής κοι- 
λάδος καί έμπροσθεν τοϋ άρχαίου μονα
στηριού Έττάλ διερχόμενος, παρουσιάζει 
τδ περιεργότερον τών θεαμάτων' φαντά- 
σθητε άπειρίαν άμαξών, ιππέων μέ άλε- 
ξιβρόχια, καί προσκυνητών μέ τούς πόδας 
γυμνούς έν τώ βορβόρω βυθιζομένους και 
ριγώντων έκ τοΰ ψύχους, βροντοφώνως άδόν- 
των θρησκευτικά άσματα ή μονοτόνως 
άπαγγελλόντων όλων όμοϋ ψαλμόν τινα' 
ούρά υπερμεγέθης, μέ τάς έξω τών θεα
τρικών πυλών σχηματιζομένας δμοιάζουσα 
καί πέντε λευγών μήκος μετρούσα.

Μετά δρόμον άνηφορικδν, άνώμαλον, 
βορβορώδη, πανταχόθεν καί εί; τδν άνε

μον καί είς τήν βροχήν έκτεθειμένον, φθά
νει;, άφοΰ καταβής ταχύν τινα κατήφορον, 
έν τή μικρά, κοιλάδι, δπου ύπερήφανος καί 
ύπδ τών όρέων προφυλαττομένη ύψούται 
ή μικρά κοινότης ’’Οβερ-Άμμεργάου. Κεΐται 
2600 πόδας άνω τής έπιφανείας τής θα
λάσσης, ού μακράν τοΰ Τυρόλου. Οίκίαι 
φαίνονται άτάκτως παρά τήν όδόν συσσω- 
ρευμέναι, πλήν καί ή αταξία αΰτη έχει 
τι τδ άρμονικόν. Έν τω ένδοτέρω τού χω
ρίου οί ίπποι προχωρούσε βραδεΐ βήματι, 
τοσοϋτον πολύ είναι τδ έν αύτώ συνωθού- 
μενον πλήθος. Χωρικοί Σουάβοι, ζύθον καί 
καλδν καπνόν αιωνίως όνειρευόμενοι, γυ
ναίκες τού μεγάλου κόσμου περί λεπτό
τερα άντικείμενα στρέφουσαι τά όνειρά 
των, ιερείς φαιδροί καί παχύσαρκοι, κα- 
λόγηροι μελαγχολικοί καί άνυπόδητοι, 
μοσχομάγχαι τού Μονάχου μέ τδ άχώρι- 
στον αύτών λεύκωμα ύπδ μάλην, ολό
κληρον τδ ποικίλον σύμπλεγμα τούτο 
διέρχεται πρδ τών οφθαλμών σου, μέ τήν 
φυσιογνωμίαν φαιδράν, εύλαβή ή σκώ- 
πτουσαν. Καταβαίνει; έκ τή; άμάξης καί 
σκοτοδινίασις σέ καταλαμβάνει εκ τής 
μεγάλης συγχύσεως καί ταραχής' άλλος 
Πύργος τής Βαβέλ δλων τών λαρυγγωδών 
τής Γερμανίας διαλέκτων, σύγχυσις, ούχί 
τής γλώσσης, άλλά τών ώτων τοϋ περιη- 
γητού. Έν γένει δέ πανσπερμία πλήρης 
αντιθέτων πρδς άλλ.ηλα στοιχείων' κατοί
κου; κυρίως τοϋ χωρίου δέν βλέπει τις 
είμή σμήνος παιδαρίων — τούς μέλλοντας 
τής παραστάσεως Χερουβίμ—, οϊτινες 
μέ τά; πανταχόθεν τετρυπημένας καί δια
φανείς περισκελίδας των δέν παρ έχουσι 
πολύ ύψηλήν ιδέαν περί τή; καθαριότη- 
τος τών γονέων των.

Καί δμως εισερχόμενος έν ταΐ; οίκίαι; 
τά; ευρίσκει; μικρά; μέν πλήν καθαρά;' 
τήν ήμέραν δ’ έκείνην έκάστη σαθρά καί 
πεπαλαιωμένη οικία προβιβάζεται εί; ξε
νοδοχείου, ό άχυρών εί; ύπνωτήριον, ή δέ 
αύλή είς έστιατόριον. Ή ύποδοχή, ή; ήξιώ- 
θην παρά τού ξενίζοντός με— τρία συνε- 
νοϋντος έν έαυτώ έπαγγέλματα' ύποδη-
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ματοποιοϋ, αποστόλου καί ξενοδόχου — 
ύπήρξε πατριαρχική αληθώς. ’Εννοεί έ
καστος είς όποιαν ταραχήν, είς όποιον πυρε
τόν έμβάλλει τδ χωρίον αύτδ ή αιφνίδιος 
έπιδρομή τεσσάρων χιλιάδων πειναλέων 
και νυσταλέων περιηγητών. ’Ολίγοι προ- 
νομιοϋχοι κοιμώνται έπί κλινών — καί 
τί κλινών, ώ Θεέ μου ! — οί πλεΐστοι 
κατακλίνονται έντδς τών Αχυρώνων. Έ- 
δυνάμην ν’ αναφέρω τδ όνομα δυστυχοϋς 
Γάλλου πρέσβεως, δστις διήλθεν ολόκλη
ρον κατάψυχρον νύκτα Σεπτεμβρίου ένδον 
διαδρόμου κατακλιθείς. Οί πλεΐστοι θεα- 
ταί καταφεύγουσιν είς τά πέριξ χωρίδια, 
είς τά περί τδ Όβερ-’Αμμεργάου Αγροκή
πια, έρχονται δε είς τδ χωρίον τήν έπιοϋ- 
σαν, δτε ανοίγει τδ πρδς διανομήν τών εισι
τηρίων δωμάτιον.

’Ανοίγει κατά τήν έκτην εωθινήν ώραν, 
μετ’ όλίγον δηλαδή άφοΰ κλείσωσι τών άλ
λων θεάτρων αί θύραι. ’Αγαθός τις Βαυα- 
ρδς έφημέριος, μεθ’ ού εΐχον κατακλιθή 
είς τδ ίδιον δωμάτιον, μ.’ έβεβαίωσεν, 
έν ω έπίνομεν τδν καφφέ — άΟλίαν Γερμα
νικήν μετάφρασιν Οαυμασίας ’Ανατολικής 
ποιήσεο»;—, δτι πολλοί τών θεατών ή- 
τοιμάζοντο ήδη διά τήν παράστασιν, κοι- 
νωνοϋντες τών Θείων μυστηρίων κατά τήν 
στιγμήν έκείνην. Δέν ελαβον καιρόν νά 
εξακριβώσω τήν αλήθειαν τοϋ πράγματος’ 
έκ τοϋ συνεσταλμένου καί εύλαβοϋς ήθους 
μερικών κεφαλών τοϋ ακροατηρίου κρίνων 
τδ πιστεύω. ’Οφείλω ούχ ήττον νά προσ
θέσω δτι ή πλειοψηφία τής όμ.ηγύρεως 
δέν Απέπνεεν όσμήν άγιότητος άκριβώς, 
καί μοί έφάνη κοινωνήσασα μάλλον ζύ
θου καί σα.Ιιιτζόζοο ή τής θείας Εύχαρι- 
στίας-

Μέχρι τών αρχών τοϋ αίώνος τούτου 
έδιδον τάς παραστάσεις έν τώ κοιμητη- 
ρίφ, καί παρίστανον έπί τών τάφων, έν 
τω ποιητικώ τοϋ θανάτου άσύλω, τδ έρ
γον τής άπολυτρώσεως τοϋ ανθρωπίνου 
γένους. "Ηδη πελώριον ξύλινου παράπηγμα 
έγείρεται έν τή είσόδω τοϋ χωρίου, έν 
μέσφ λειμών,ος μειδιώντος, έχει δ’ έπί- 

μηκες τετράγωνον σχήμα, καί τδ πλεΐ
στον αύτοϋ μέρος είναι διά τους Οεατάς 
προωρισμένον’ αμφιθεατρικός έκ σανίδων 
περίβολος, δυνάμενος νά χωρήση έξ χιλιά
δας καί πλειοτέρου; Οεατάς έπί τών έν 
εϊδει βαθμιδών άπειρων κυκλοτερών εδω
λίων του. Είναι ύπαιθρον, δπως δλα τά 
αρχαία θέατρα, έξαιρέσει μεγάλου είς 
τδ βάθος θεωρείου καί δύο είς τά πλάγια 
ετέρων μικρών, άτινα δέν είναι εκτεθει
μένα είς τδν ήλιον καί τήν βροχήν.

ΊΙ σκηνή μετρεΐ όγδοήκοντα ποδών 
πλάτος, τδ δέ προσκήνιον μόνον είκοσι 
βάθος, δυσαναλογία Αναγκαία διά τδν 
χορόν’ αυλαία ούδεμία χωρίζει τδ προ
σκήνιον τοϋ κοινού, εκατέρωθεν δέ τοϋ 
προσκηνίου έκτείνονται στοαί καταλήγου· 
σαι είς θύρας, δι’ ών βλέπει τις μακρό- 
θεν τάς οδούς τής 'Ιερουσαλήμ- μεταξύ 
τών Ουρών αύτών υπάρχει μέρος κεκα- 
λυμμένον, όπισθεν τοϋ δποίου προπαρα- 
σκευάζονται αί έμψυχοι εικόνες (tableaux 
vicants), δι’ ών ποικίλλεται άπδ καιροϋ 
είς άλλον ή παράστασις, τδ δέ μέρος τοΰ
το χωρίζεται διά δύο οικιών, τών τοϋ 
’Αννα καί Πιλάτου- έπί τέλους ή μικρά 
σκηνή αΰτη κλείεται δι’ αυλαίας, άπει- 
κονιζούσης καί αύτής όδόν τινα τής Ιε
ρουσαλήμ, ώστε, καταβιβαζομένης τής 
έσωτερικής ταύτης αυλαίας, δ θεατής έ
χει άπέναντι του έσωτερικήν τής αγίας 
πόλεως θέαν. Οΰτω διευθετημένης τής 
σκηνής κατορθώνουν, τή βοηθείι? καί τοϋ 
χοροϋ, νά παραστήσωσιν άνευ διακοπής, 
άπδ τής εισόδου τοϋ Ίησοϋ έν Ιερουσαλήμ 
μέχρι τής έπί τδν Σταυρόν πορείας, τά 
πάντα μέ ζωήν καί πομπήν τοιαύτην, 
δποίαν ούδαμοϋ μέχρι σήμερον άπήντησα.

Αί ένδυμασίαι τών κυριωτέρων προσώ
πων είναι έπιτυχεΐς, κατ’ έξοχήν δέ αί 

Ίησοϋ, τοϋ Πιλάτου, τοϋ Ιούδα, 
Ίωάννου, καί τοϋ χοροϋ, έξ άνδρών 

τοϋ
τοϋ
καί γυναικών συγκειμένου, παρουσιάζουσι 
λεπτήν καί έπιτυχή εκλογήν, έν γένει 
δ’ έπί έξακοσίων περίπου προσώπων, ά
τινα λαμβάνουσι μέρος είς τήν παράστασιν,

οΰτε !ν βλέπει τις άνεπιτυχώς ένδεδυμένον 
ή δι’ άλλης περί τούς τρόπους έλλείψεως 
σκιάζον αύτήν. Είπόν τινες, ότι ήθοποιοί 
διακεκριμένοι έκ Μονάχου διευθύνουσιν 
έσωθεν, ώς χειρόσπαστα άληθή, τούς παρα- 
στάτας- ψεύδος άνεπίδεκτον άμφιβολίας- 
οί χωρικοί, μόνοι κατασκευάζοντες καί 
αύτά τά ένδύματα τής παραστάσεως, 
καταβάλλουσι πάσαν φιλοτιμίαν ύπέρ του 
έργου, δπερ θεωροΰσιν ώς Ατομικήν αύτών 
δόξαν.

Έρωτόί τις ένταΰθα, πώς κατορθώνου- 
σιν, άνά δεκαετίαν μόνον δίδοντες τήν 
παράστασιν ταύτην, νά έχωσε πάντοτε 
ήθοποιούς, έπιτυχώς παριστάνοντας τδ μέ
ρος των. ’Ο λόγος ευχερής. Άν ή λοιπή 
Γερμανία στερήται έτι δραματικού σχο
λείου, τδ Όβερ-’Αμμεργάου έχει τοιοΰτον- 
έν αύτώ γυμνάζουσι διαρκώς τούς μέλ
λοντας παραστάτας καί φθάνουσιν οΰτως 
είς άποτέλεσμα θαυμάσιου άληθώς. "Ε
καστον χειμώνα τδ δημαρχείου μετα
βάλλεται είς θέατρου, οπερ διευθύνει δ 
έφημέριος τοΰ χωρίου, έν φ ό δημοδιδά
σκαλος είναι ό έπιστάτης αυτού- έν αύτώ 
πάσαν κυριακήν, μετά τδν εσπερινόν, δί- 
δουσι παραστάσεις, έκ τών Αγίων Γρα
φών ή τών Σταυροφοριών ληφθείσας, έκα
στος Αναπτύσσεται βαθμηδόν έν τή τέ
χνη του, καί ό κατ’ Αρχάς άφώνου Χερου
βίμ πρόσωπον παραστήσας προβιβάζεται 
κατ’ όλίγον είς τδ τοϋ Πατριάρχου. Ό
ταν ιδίως βυλλογισθή τις οτι όλοι σχεδόν 
οί ήθοποιοί ούτοι, τούς όποιους έχει α
πέναντι του, όλίγον πρίν άναβώσιν έπί 
τής σκηνής, έπότιζον τδν κήπον των ή έ
διδον χόρτου είς τά ζώά των, δέν δύνα
ται νά μή συγχωρήση καί τινας σκαιάς 
φράσεις ή γελοίους τρόπους των, καί νά 
μή εύρη τδ σύνολον τοΰ δράματος έν γέ- 
νει επιτυχές. Άν μέρη τινά τής παρα
στάσεως προκαλώσιν έλαφρόν έπί τών 
χειλέων .μειδίαμα, ή κ,αρδία, άπερχομέ- 

. νου τοϋ θεατού, συναπέρχεται συγκεκι- 
νημένη όπωσδήποπε.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ. 1Β'.)

Β'-

Άλλοτε ή παράστασις ένηργεΐτο έντδς 
κύκλου πολλώ εύρυτέρου ή σήμερον, πε
ριείχε πληθύν Αλληγορικών καί συμβο
λικών προσώπων, τδν Σατανάν καί τήν 
αυλήν αυτού ολόκληρον μεταξύ άλλων. 
Απδ τής άρχής δμως τοΰ αίώνος τούτου 

δ κόμης Μογγέλας, ύπουργδς τοΰ Μαξι- 
μιλιανοϋ Α'., Ανήρ φιλελευθέρων Αρχών, 
θανάσιμου πόλεμου κηρύξας κατά τώυ 
ιερέων καί τώυ παρά τάς οδούς έκτιθεμέ- 
νωυ άγίωυ εικόνων, κλείσας τά πλεΐστα 
τών έυ Βαυαρία άναριθμήτωυ μουαστηρίωυ, 
έπέτρεψε μέυ τήν έξακολούθησιν τής έν 
Οβερ-’Αμμεργάου παραστάσεως, καί τοΰ

το συνεπεία αιτήσεων καί παρακλήσεων 
πανταχόθεν τής Βαυαρίας άποσταλεισών 
αύτώ, μετέτρεψεν δμως τδ πράγμα ού
σιωδώς, άπέρριψεν δ,τι καθ’ ύπερβολήν τε
ρατώδες, καί περιώρισε τδν κύκλον τής 
παραςάσεως είς τήν Παναγίαν, τδν Χριστόν 
καί τούς Αγίους. Όπως δέ σήμερον παρί- 
σταται, έχει τι τών τραγφδιών τοΰ Αι
σχύλου, διότι έκείνας καί τδ 'Ελλ. θέα- 
τρον άναμιμνήσκουσιν οί χοροί του- έδα- 
νείσθη άπδ τοΰ μεσαιώνος τά μυστήρια 
τάς έμψύχους αύτών εικόνας, άπδ δέ τοϋ 
Σαιξσπήρου τάς μεγάλας δημοτικάς τών 
έργων του σκηνάς.

Πρίν είσέλθωμεν είς άνάλυσιν λεπτο- 
μερεστέραν τή; παραστάσεως, ^ίψωμεν 
Sv βλέμμα έπί τής έξωθεν τής κεντρικής 
θύρας άνηρτημίνης πελώριας είδοποιή- 
σεως·

63.
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II ΜΕΓΑΛΗ
ΙΛΑΣΤΗΡΙΟΣ ΕΝ ΓΟΛΓΟΘΑ ΟΥΣΙΑ

Η
ΔΙΠΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΑΙΣΤΑΣ
ΜΕΤ’ ΕΜΨΥΧΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΚ ΤΙΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΛΙΙΦΘΕΙΣΩΝ

ΠΡΟΣ ΜΕΛΈΤΗΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΙΝ ΤΩΝ ΘΡΙΙΙΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΟΞΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ.

ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΕΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΑ.

’Εν ’Όβερ-Άμμεργάου, Άνω Βαυαρία, 
Βασιλική ’Επαρχία Ούαϊνδέρφε)<ς.

Κατά rdc ίιχολοΰθους ήμέρας,
28 Μαίου· 4, 16 καί 24 Ιουνίου’ 2, 8, 1 5 καί 25 Ιουλίου’ 6, 12, 49 

καί 26 Αύγουστου’ 9 καί 16 Σεπτεμβρίου.

t

« ΟΙ πρός ύμδ; πάντες παραπορευόμενοι όδδν, έπι»τρέψατε κα’. Υδετε εΐ έστιν άλγος κατά τό 
άλγος μου, 6 έγεννήΟη (Ψαλμ. Ίερεμ. 1. 12) »

• Θυγατέρες 'Ιερουσαλήμ μή κλαίετε έπ’ έμέ, πλήν έφ’ έαυτά; κλαίετε καί έπί τά τέκνα ύυ,Ιΰν. 
(Αουκ. XXIII. 28) .

ΠΡΟΣΩΠΑ.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ’Ρυηέρτος Σάουερ, δήμαρχος τής Κοινότητος χαί ξυλόγλυπτης.
ΠΕΤΡΟΣ Ιάκωβος "Ert ξυλόγλυπτης
ΙΩΑΝΝΙΙΣ Σεβαστιανός Λίσ.Ιερ »
101Δ ΑΣ Γρηγόριος Λέδνερ β

ΚΑ I ΑΦΑΣ φ. Λάγγ, Πωλητής ειδών γλυπτικής.
ΑΝΝΑΣ -Γρ^'άμιος Στάδλερ ξυλόγλυπτης.
ΠΙΛΑΤΟΣ Τόβιος Φ'λύγγερ, »
ΗΡΩΔΗΣ Φραγχΐσχος Λάγγ, χεραμεύς.
ΜΑΡΙΑ βαρβάρα Σάλλερ, όργανή.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Ίωσηφΐνη Λάγγ, θυγάτηρ ξυλογλύπτου.
ΜΑΡΘΑ Μαρία ΰίρλιγγ.

Ιερείς, Ερμηνευταί τοΰ Νόμου, Φαρισαίοι, Ίεροθΰται, Παντο- 
πωλαι τοΰ Ίεροΰ, Μαθηταί, 'Εκατόνταρχοι, Φρουροί χαί Κάτοι- 
χοι τής Ιερουσαλήμ.

Ό χορός συνίσταται έξ ενός κορυφαίου 
καί δώδεκα χοριτών, άνδρών, γυναικών 
καί παιδιών άρρένων και θηλέων, όλοι δέ 
ουτοι, μέ τού; βραχίονας έπί τού στήθους 
εσταυρωμένους, έξέρχονται τών δεξιόθεν 
καί αριστερόθεν στοών και παρατάσσον
ται ήμικυκλοειδώς έ·.\ μέσφ τοϋ προσκη
νίου. 'Ο έν γένει χαρακτήρ τοΰ χορού, 
διά χειρονομιών μάλλον ή διά λόγων 
έκφραζόμενος, είναι δλως ιερατικός. "Οπως 
δέ εΐς τάς ΓΕλλ. τραγοιδίας, τίθεται καί έν
ταΰθα μεταξύ τών ηθοποιών καί τοΰ α
κροατηρίου, ινα έξηγήση τήν πορείαν τοΰ 
δράματος καί διά τών ασμάτων του προ
παρασκευάσω τών πιστών τήν δμήγυριν 
είς τάς απέναντι αυτής μελλούσας νά δια- 
δεχθώσιν άλλήλας εικόνας. Καθόσον αφο
ρά τάς εμψύχους αύτάς εικόνας, δέν είναι 
όλιγώτεραι τών τριάκοντα επτά. Παρι- 
στάνουσι διά τοΰ ζωηροτέρου τρόπου σκη
νάς τής Ίεράς Βίβλου, καί έναργώς άπο- 
δεικνύουσι τήν μεταξύ τής Παλαιάς καί 
Νέας Διαθήκης ύπάρχουσαν σχέσιν, εκ
πλήσσεται δέ τις αληθώς βλέπων τήν 
νεκρικήν, τολμώ εϊπειν, απάθειαν, δι’ ής 
έκαστον πρόσωπον, άφωνον έπί οκτώ ή 
δέκα λεπτά, παριστόί καί έν χωριστόν 
άντικείμενον, έκ τών ιερών βιβλίων λη- 
φθέν· Κατά πόσον ή ανάμιξες τοιούτων 
επίπλαστων εικόνων συνάδει μέ τύ σο
βαρόν τοΰ δράματος, άφίεται είς τόν 
αναγνώστην νά τό έκτιμήση.

ΤρεΙς τηλεβόλου έκπυρσοκροτήσεις άναγ- 
γέλλ.ουσι κατά τήν όγδόην ώραν τήν έναρ- 
ξιν τής πα^αστάσεως, πιστεύσατε δ’ ότι 
τηλεβόλου τώ όντι ύπάρχει ανάγκη "να 
έπιβάλλη σιωπήν είς τοΰ πλήθους τήν 
θορυβώδη ταραχήν. Μετά βραχείαν τής 
μουσικής εισαγωγήν (καί, πράγμα παρά
δοξον, ή μουσική είναι τό χειρότερον έξ 
όλων τών τής παραστάσεως’ ποΰ;έντή 
πατρίδι τής μουσικής !) ό χορός, έξερχό- 
μενος τών δεξιόθεν καί αριστερόθεν στοών 
καί παρατασσόμενος, ώ; ανωτέρω έρρέθη, 
χαιρετά μετά μεγάλης σοβαρότητος καί 
προσκαλεί, έν ειδει προλόγου,τούς άκροατά; 

νά παρασταθώσιν είς συνδιαλλαγήν τοΰ 
Θεοΰ μετά τών τέκνων του. Διαιρείται 
κατόπιν εΐς δύο μέρη, ύψοΰται ή αύλαία 
τοΰ βάθους καί φαίνονται δύο έμψυχοι 
εικόνες’ ή μέν απεικονίζει τόν ’Αβραάμ, 
καθ’ ήν στιγμήν δ ’Αγγελος κρατεί τόν 
βραχίονά του, έτοιμον νά σφάξη τόν Ι
σαάκ’ ή δέ τόν Άδάμ καί τήν Εύαν, 
διωκομένους έκ τοΰ παραδείσου υπό τοΰ ’Α
χ αγγέλου, ξίφος σπινθηροβολούν κρατούντο; 
είς χεΐρα. Πίπτει πρός στιγμήν ή αύλαία 
καί πάλιν άνυψοΰται, άφωνον σκηνήν παρι- 
στάνουσα’ ή σκηνή αύτη απεικονίζει τήν 
συνδιαλλαγήν καί τήν Θείαν συγχώρησιν 
μετά τήν έκ τοΰ παραδείσου εξωσιν. Παρά 
<-αυρόν άνευ σώματος όντα ΐς-ανται γονυπετή 
παιδία τινά’ γονυπετεϊ ωσαύτως καί ό 
χορός, έν δέ τοΐς προσκννίοις ακούεται 
ασμα χάριτος, υπο τεσσάρων άνδρών καί 
μουσικής έκτελούμενον.

Μετά τον πρόλογον τούτον δ χορός 
άποσύρεται, φωναί δ’ εύθυμοι καί άλλη- 
λούϊα άντηχοΰσιν έν ταΐς παρακειμέναις 
όδοίς’ άναγγέλλουσι τήν είσοδον τοΰ Χρι
στού είς τήν αγίαν πόλιν. Ωσανά ! Ευ
λογημένος ό έρχόμενος ίν όνόματι Κυ
ρίου ! 'Π σκηνή τοΰ μέσου παριστή ωσαύ
τως οδόν, ώστε ή συνοδία έχει συνοικίαν 
δλόκληρον νά διατρέξγ καί έν άνέσει νά 
έκταθή, ώς έκ τούτου δέ τό θέαμα περι
βάλλεται μεγαλειτέραν μεγαλοπρέπειαν. 
Τό πλήθος αύξάνει βαθμηδόν καί κατα
κλύζει τό προσκήνιου. Πεντήκοντα περί
που παϊδες Ισραηλιτών, τό πρώτον έν 
Ιερουσαλήμ συστηθέν σχολεϊον, ύπό δη
μοδιδασκάλου οδηγούμενοι —■ Ω άγια ά- 
ψέλεια — κινοΰσι κλάδους φοινίκων, γυ
ναίκες δέ καί άνδρες, μέσης τάξεως άν
θρωποι, εορτής ένδύματα φέροντες, τεχνί- 
ται πενιχρήν έργασίας ένδυμασίαν περι
βεβλημένοι, μητέρες μέ βρέφη έν τή αγ
κάλη, όλοι χαιρετώντες τόν άπεσταλμέ- 
νον τοΰ Κυρίου, άπλοΰσιν άνατολικούς 
τάπητας ή στρώνουσιν άνθη κέδρων επι 
τοΰ δρόμου του. Φαίνεται έπί τέλους ά Χρι-
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στός έπί όναρίου καθήμενος καί ύπό τών 
μαθητών αύτοϋ παρακολουθούμενος.

'Υπό τήν έποψιν τίς πλαστικής τέχνης, 
δ Χριστός είναι αμίμητος αληθώς' τό 
ανάστημά του υψηλόν, τό σώμά του Ι
σχνόν, ή μορφή του μελαγχολική και 
ρεμβώδης, οί όφθαλμοί του κυανοί, ή κό
μη του ξανθή. Φέρει ίόχρουν χιτώνα καί 
ερυθρόν επενδυτήν, μέρος τών έπισθίων 
τοϋ όνου καλύπτοντα. Καί τής φυσιο
γνωμίας ή έκφρασις, και δ τρόπος, δι’ ού 
κάθηται έπί τοϋ ζώου, καί εκείνος διά τοϋ 
δποίου έχει την κόμην καί τό γένειον 
κεκαρμένα, δλα, δλα έν γένει, ουτ’ αύτών 
τών μικροτέοων λεπτομερειών έξαιρουμέ- 
νων, άναμιμνήσκουσι τήν γλυκείαν έκείνην 
φυσιογνωμίαν, τήν ύπό τής τέχνης πλα- 
σθεΐσαν καί καθιερωθεΐσαν, τήν εικόνα, 
τήν δποίαν παιδιόθεν έμάθομεν νά λα- 
τρεύωμεν.

Ο Ίησοΰς, όλισθαίνων μάλλον, κατα
βαίνει τοϋ όνου' τό βάδισμά του είναι 
έλαφρόν, τό βλέμμα του ώς ύπό νέφους 
μελαγχολίας περιβεβλημένον, πλήρες γλυ- 
κύτητος καί ταπεινότητος. Μετά ποίου 
φόβου δέν περιμένουσιν ήδη δλοι τήν 
κρίσιμου δοκιμασίαν, τους πρώτους αύτοϋ 
λόγους ’ Προφέρει έντοσούτω λέξεις τινάς 
έκ τοϋ Εύαγγελίου ληφθείσας, καί έκαστος 
συνέρχεται έκ τών φόβων καί τρόμων του, 
αναπνέει έν άνέσει, καθησυχάζει τέλος 
πάντων' ή περαιτέρω επιτυχία τής παρα- 
στάσεως είναι τοϋ λοιποϋ βεβαία, τό 
ούς έξήλθε τών προτέροιν κινδύνων, θά 
μείνη καί αύτό έκ τών λόγων εύχαριστη- 
μένον, δπως έκ τής θέας έμειναν οί δ~ 
φθαλμοί. 'II φωνή τοϋ Ίησοΰ είναι συμ
παθής, διαρκής, δ δέ ήχος σοβαρός καί 
γλυκύς συγχρόνως. Ή προφορά μόνον είναι 
περιβεβλημένη έγχώριόν τινα χροιάν, τήν 
χροιάν τής Βαυαρικής έκείνης προφοράς, 
ήτις δέν είναι καθόλου αρμονική, πολλοΰ 
γε καί δει' καί δμως τό άφελές αύτής 
αρμόζει κάλλιστα είς τοϋ θείου προσώ
που τήν γλώσσαν.

,Υψοΰται τότε ή αύλαία, τήν δποίαν

ομεν δ’ άπέναντιείχον καταβιβάσει,
ήμών τοϋ ίεροϋ τό προαύλιον. 'II είκών 
είναι τερπνή, πρωτότυπος, θεατρική καί 
διά τεχνουργημάτων δλως ίδιοτρόπων πε- 
ποικιλμένη. Πωληταί καί άγορασταί εί
ναι συνηθροισμένοι τριγύρω τραπεζών κε- 
καλυμμένων μέ αργυρά νομίσματα καί 
κλωβία, περιέχοντα περιστεράς καί άλλα 
κατοικίδια ζώα. Είναι ή ώρα τής αγοράς' 
ώς έκ τούτου κίνησις μεγάλη, ζωή, θόρυ
βος, δλα δέ ταΰτα έπιτυχώς άπεικονιζό- 
μενα. ΙΙρός μείζοαν τή; είκόνος ποικιλίαν, 
βλέπει τις διά τών ήμιανεωγμένων θυ- 
ρών τοΰ ίεροϋ, ιερείς καί ίεροθύτας έν 
παρατάξει βαδίζοντας, μέ πολυτελή άμ
φια καί άκτινοβόλους τιάρας περιβεβλη- 
μένους. Εισέρχεται δ Χριστός είς τοϋ ίε
ροϋ τό προαύλιον, αύστηρώς έπιπλήττων 
τόν όχλον. Έποιήσατι zbr ηροσευχητήριον 
οιχό>· μου χΑεπτών χαταγώγιοτ ! λέ
γει στρεφόμενος πρός τούς πωλητάς' καί 
ταΰτα είπών, λύει άμέσως σχοινίον κρα
τούν δεδεμένον άμ-νόν, τό μεταχειρίζεται 
ώς λωρίον, καί δι’ αύτοϋ διώκει τούς έν τφ 
ίερφ παντοπώλας. ’Αποπειρώνται ούτοι 
ν* άντισταθώσιν, δ λαός δμως λαμβάνει 
μέρος κατ’ αυτών καί φεύγουσι. θυμω- 
θείς δέ δ Ιησούς ανατρέπει τάς μέ χρή
ματα καί κλωβία κεκαλυμμένας τραπέζας, 
άνοίγει τά κλωβία, αί δέ περιστεραί, εύ
θυμοι καί κελαρύζουσαι, ϊπτανται άμέσως 
άνω τών θεατών, πρός τούς περιστερώνας 
τοϋ "Οβερ-Άμμεργάου φεύγουσαι.

Έως τότε αί Ιξ χιλιάδες άκροατών 
παρεστάθησαν έν μεγάλη σιγή καί θρη
σκευτική κατανύξει είς τήν άνάπτυξιν 
τοϋ δράματος' άμα δμως δ Ίησοΰ; επι
πίπτει κατά τών παντοπωλών τοϋ ίεροϋ, 
φρενήρης χαρά καταλαμβάνει τό άκροα- 
τήριον, καί ιδού άμέσως γέλωτες καί φω- 
ναί άτελείωτοι. Εισέρχεται άκολούθως 
έν τφ ίερφ ΐνα προσευχηθώ· Οί ιερείς, α
πάθειαν έως τότε προσποιηθέντες, έν ω 
έσφετερίσθη τά δικαιώμ,ατα αυτών, ά- 
θρόοι έπιπίπτουσι κατά τοϋ αύθάδους 
μεταρρυθμιστοϋ. 'Υπόσχονται τήν προστα

σίαν αύτών είς τούς παντοπώλας, οϊτινες 
έπιστρέφουσιν, άνά είς. ΐνα σώσωσιν, εί 
δυνατόν, μέρος τής περιουσίας των, καί 
ή αύλαία πίπτει, έν ω οί μέν ιερείς, έπί 
τοϋ προσκηνίου συνηθροισμένοι φωνάζουν : 
Μιθ' ήμύ>· οί ίικαγχωρίζονζις zbr Μωϋ- 
οία χαί τούς ΙΤροφήζας ! οί δέ παντο- 
πώλαι, όπισθεν αύτών συνηγμένοι, έπανα- 
λαμβάνουσιν, Εχόίχησις ! Έχδΐχησιι, !

Ή δευτέρα είκών παριστα τήν κατά 
τοΰ ’Ιησού όργανιζομένην συνωμοσίαν, τής 
δέ είκόνος ταύτης προηγείται έτέρα έμ
ψυχος, παριστώσα τόν Ιωσήφ ύπό τών 
αδελφών του πωλούμενον. Ό προσφιλής 
τοΰ ’Ιακώβ υίός εύρίσκεται ήδη έν τή 
δεξαμενή, έπί τών χειλέων τής δποίας 
φαίνονται δύο αδελφοί κύπτοντες' οί άλ
λοι συνδιαλέγονται μετά μεγάλης ζωη
ρότητας, τριγύρω δέ βόσκουσι πρόβατα 
καί κάμηλοι. Μετά τήν εικόνα ταύτην 
παριστάμεθα εις μυστικήν συνέλευσιν τοϋ 
συνεδρίου τών ’Ιουδαίων. Δεξιόθεν καί 
αριστερόθεν φαίνονται δ Αννας καί δ 
Καϊάφας, έπί θρόνων καθήμενοι, παρά 
τούς πόδας δ’ αύτών γράφουσι ν ·ί γραμ
ματείς' είς τό βάθος έγείρονται έν άμφιθεά- 
•ίρω αί καθέδραι τών ιερέων καί τών Φα
ρισαίων, έν τινι δέ γωνία ϊστανται συνη- 
Ο’ρϊΛσμένοι παντοπώλαί, έκπληκτοι καί 
έντρομοι διότι βλέπουν εαυτούς είς μέρος 
τοιοϋτον δεκτούς γενομένους. "Αρχεται 
ή συζήτήβις διά ποιων μέσων δύνανται 
ν* άπαλλαγώσι τοϋ κοινοΰ έχθροϋ' λόγοι 
εκφωνούνται, ψηφίζεται δέ ποσόν τι χρη
μάτων, ΐνα δι’ αύτών άγοράσωσι τόν λαόν' 
ύί παντοπώλαί προσφέρονται πρός τοΰτο 
μεσΐται, εις δ’ έξ αύτών κλείει τάς συ
ζητήσεις προτείνων ν’ άγοράσωσι τήν μαρ
τυρίαν ενός τών όπαδών τοϋ Γαλιλαίου, 
τον όποιον φρονεί ευκόλως δωροδακούμε- 
νον. Ίί πρότασις αυτή γίνεται παμψηφεί, 
παραδεκτή. "Οπως τήν άναφέρομεν ενταύ
θα, ή σκηνή αύτη δέν φαίνεται μ.έγα τι 
παρουσιάζουσα' έπί τοϋ -θεάτρου μδλα- 
ταϋτα ζωηράν προξενεί έντύπωσιν. ΊΙ 
μεταξύ ιερέων καί παντοπωλών συζήτησις 

είναι μέ τόσην ζωήν περιβεβλημένη, ώστε 
νομίζει τις ότι πνοή Σαιξσπήριος έφύση- 
σεν έπί τίς σκηνής.

Έν τή είκόνι ταύτη είδομεν τούς ε
χθρούς τού Χριστού έπί τό έργον, Ί1 τρί
τη είκών μάς δεικνύει τούς φίλους του, 
όσων ή άφοσίωσις καί άγάπη τόν παρη
γόρησαν κατά τήν έν τώ κόσμφ τούτφ 
διάβασιν του. Ό Ιησούς ύπάγει είς Βη- 
θανίαν ΐνα άποχαιρετήση τήν μητέρα του 
καί τοϋ Λαζάρου τήν οικογένειαν, πριν 
έπιστρέψη είς Ιερουσαλήμ. Εδρισκόμεθα 
ακολούθως έν τή οικία Σίμωνος τοϋ Λεπροϋ. 
'Ο Ιησούς καί οί μαθηταί του κάθηνται 
παρά τράπεζαν, τούς ύπηρετεΐ δέ ή Μάρθα* 
μετά τό πρόγευμα ή Μαγδαληνή Μαρία 
πλησιάζουσα τόν Χριστόν, χέει μύρον πο
λύτιμον έπί τών ποδών του. ΊΙ φιλάρ
γυρος ψυχή τοϋ Ιούδα, τήν σπατάλην 
ταύτην βλέποντος, έπανίσταται. Δέν έδύ
ναντο νά πωλήσωσι τό μϋρον τούτο, τρια
κόσια τουλάχιστον δηνάρια άξίζον ■ Ό 
Ιησούς δμως λέγει: « "Λφετε' ΐνα τί λυ- 
» πείτε αυτήν ; ’Αγαθόν έργον έπράξατ» 
» υπέρ έμοΰ. Αμήν, λέγω 'Υμϊν, δτι όπου 
» άν τό Εύαγγέλιον τούτο κηρυχθή κτϊ. » 
Διότι σημειωτέον δτι οί όργανίσαντες τά 
τοϋ Μυστηρίου τούτου έπρόσεξαν νά θέ- 
σωσιν είς τοϋ Χριστού τό στόμα λψξεις 
έκ τών Αγίων Γραφών ληφθείσας.

Άποσύρονται τότε αί γυναίκες καί οί 
μαθηταί, φαίνεται δ’ ή Μαρία, ΐνα άπρ- 
χαιρετήση τόν Υίόν της. Φορεϊ χιτώνα 
κυανόχρουν, έπενδύτην πορφυρούν, έπί 
τοϋ μετώπου λευκήν ταινίαν, ώς αί παρ
θένοι τής Γερμανικής πόλεως "Ολβείν. 
ΊΙ φωνή της είναι άσθενής, αί δέ κινήσεις 
αύτής άτελεΐς, τοϋθ’ δπερ άποδεικνύει έτι 
μάλλον όπόσην τέχνην προσαποκτώσιν οι 
άνδρες έκ τής καλλιτεχνικής έργασίας των. 
Αί γυναίκες, είς τά οικιακά των διαρ
κώς έπησχολημέναι, είναι πολλοί κα
τώτερα·. τών άνδρών, οϊτινες γλύφον- 
τες σταυρούς, παναγίας καί αγίους, α
πέκτησαν καί· ηθοποιών διακεκριμένων 
άσκησιν.
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Έχ Βηθανίας δ ’Ιησούς μεταβαίνει είς 
'Ιεροσόλυμα. Προπορεύονται δ Πέτρος καί 
δ Ιωάννης, ϊνα προετοιμάσοισι τδν άμνδν 
τοΰ Πάσχα, τούς παρακολουθεί δ'ε βρα
δέως δ ’Ιησούς, συνδιαλεγόμενος μετά 
τών μαθητών του περί τοΰ προσεχούς τέ
λους του. Ό ’Ιούδας μένει όπίσω, αρχίζει 
δέ νά τδν καταλαμβάνη άνησυχία. Οί 
προφητικοί τού Ίησοϋ λόγοι περί τού 
θανάτου του έπασχολούσι καί αύτδν ήδη, 
καθόσον άφορφ τδ μέλλον του. Τί θ’ άπο- 
γείνη ; "Εβαλεν, είναι άληθές, κατά μέ
ρος μερικά αργύρια, άφαιρέσας αυτά έκ 
τοΰ aoptfarci, δστις εις αύτδν ην εμπε- 
πιστευμένος, άλλά θά τώ Εξαρκέση τδ 
ποσδν τοΰτο ; Άφοΰ συμμετέσχεν δλων 
τών ραδιουργιών αύτών, δέν θά τδν κατα- 
διώξωσι, συλλάβωσι καί έξορίσωσιν; Αί 
μελαναί αύται ίδέαι τδν κατέχουσι, δτε 
τδν πλησιάζει ύ παντοπώλης, δστις καί 
κατορθώνει άνευ δυσκολίας νά τδν άγο- 
ράση. « Δυοϊν θάτερον, λέγει έν έαυτψ δ 
* Ιούδας’ η δ ’Ιησούς θά θριαμβεύση, και 
» τότε τδν καταφέρω νά με συγχώρηση, 
» διότι είναι τόσω καλδς κύριος’ ή θά υπο- 
» κύψη,δπότε σημαίνει δτι ούδέν άλλο είνα 
» η άθλιός τις άπατεών’ τότε δέ σώζω 
» την θρησκείαν, τδ έθνος και έμέ. ’Ιούδα, 
» προσοχή καί φρόνησις !» κράζει, καί πα
ραδέχεται την συμφωνίαν.

Τδ πρόσωπον τοΰτο τοΰ ’Ιούδα είναι 
επιτυχέστατον. Απεικονίζει μέ ζωηρδν 
τρόπον τάς μεταξύ τοΰ διδασκάλου καί 
τού προδότου σχέσεις, φαίνεται κατά στή
θος προσβάλλων έκαστον τών 6,000 θεα
τών καί έρωτών αύτόν : « Δέν μοί δμοιά-
» ζεες καί σύ τάχα; Καί σύ σήμερον η 
» αύριον, διά τήν ιδίαν σου άσφάλειαν 
» ή διά κέρδος έφήμερον, ή καί διά νά 
» εύχαριστήσης απλώς τδν εφημέριον ή 
» δήμαρχόν σου, δίν είσαι ίκανδς νά 
» προδώση; τήν αίωνιαν αλήθειαν ;» Ό 
Ιούδας έντοσούτφ, Πανούργος καί θέλων 
νά ύποκρύψη τδν σκοπόν του, λαμβάνει 
μέρος είς τδν δεϊπνον τοΰ Πάσχα* Πρδ 
τής παραστάσεως τοΰ Μυστικού τούτου 

Δείπνου βλέπει τις δύο έμψυχους εικόνας, 
υπδ τδ σχήμα άρτου καί οίνου άπεικο- 
νιζούσας τήν σύστασιν τής Εύχαριστίας’ 
φαίνονται οί Εβραίοι συνάζοντες τδ μάν
να έν τή έρήμω, δύο δ’ άπεσταλμένοι 
προσάγουσι πελώριον τής Χαναάν στα- 
φυλήν. Ή είκών τοΰ μάννα είναι θαυμά
σιος’ τετρακόσιοι περίπου άνδρες, γυ
ναίκες καί παιδία συνάζουσι τδ ούράνιον 
δώρον, έν μέσω δ’ αύτών, γονυπετών 
δλων, ί Μωϋσής καί δ Άαρών υψοΰσιν 
εύγνωμόνους πρδς ούρανδν τάς χεϊρας. 
Ό Δεϊπνος παρίσταται δπως άναφέρεται 
έν τώ Εύαγγελίφ, μή έξαιρουμένου τοΰ 
νιπτήρος καί τής μετ’ αύτδν θαυμασίας 
εκείνης τού Διδασκάλου πρδς τούς μαθητάς 
ομιλίας, διαθήκης άληθοΰς τοΰ Ιησού. 
’Εκβάλλει τδν έπενδύτην του, περιβάλ
λεται ζωστήρα, χύνει ΰδωρ ένδον λεκά
νης καί άρχίζει πλύνων τούς πόδας τών 
μαθητών καί διά τοΰ περιζώματος σπογ- 
γίζων αύτούς. Είναι μία τών τελειοτέρων 
τής παραστάσεως εικόνων.

Φεύγει τότε δ ’Ιούδας, ϊνα συμπληρώσω 
τής προδοσίας τδ έργον. Εισέρχεται είς 
τδ Συνέδριον, υπδ τοΰ δωροδοκήσαντος 
αύτδν παντοπώλου οδηγούμενος, τώ με- 
τροϋσι τά τριάκοντα άργύρια, τώ υπόσχον
ται τήν συνδρομήν στρατιάς ένότλου ϊνα 
συλλάβωσι τδν Χριστδν, καί ή αυλαία 
πίπτει έν μέσιο τών κραυγών τοΰ πλήθους, 
θάνατον! θάνατοί ! Άποθανίτω ό ί- 
χβρός τοϋ Θεοΰ τώκ πατέρωκ //ας /

Τρεις έμψυχοι εικόνες προδιαθέτουσιν 
ηδη διά τήν σκηνήν τοΰ "Ορους τών Έ- 
λαιών. Ή μία παριστφ τδν Άδάμ, έν 
ίδρώτι τού προσώπου του Εργαζόμενον. 
Γυμνός καί καταβεβλημένος έκ τοϋ κόπου, 
στηρίζεται έπί τού λίσγου του, πρδς ού- 
ρανούς διευθύνων, έν εϊδει προκλήσεως, 
βλέμμα άγριας καρτερίας’ παρ’ αύτώ δύο 
παιδία, άρκετά άνεπτυγμένα, έκριζόνουσι 
βάτους καί αγριόχορτα, δύο δέ άλλα μι
κρότερα παίζουσι με αμνόν. Έπί τής πρώ
της σειράς φαίνεται ή Εΰα, ξανθή, κατα
βεβλημένη έκ τής δυστυχίας καί τής τε

κνοποιίας, λυσίκομος, έπί λίθου καθημένη 
καί θηλάζουσα βρέφος, είκών ποιητικω- 
τάτη. Αι άλλαι εικόνες παριστώσι τήν 
δολοφονίαν τοΰ Άμασία ύπδ τοΰ Ίωάβ 
καί τήν σύλληψιν τοΰ Σαμψών ύπδ 
τών Φιλισταίων.

Ή σκηνή τοΰ "Ορους τών Έλαιών είναι 
δραματικωτάτη. Τδ θέατρον παριστά βρα
χώδες μέρος τοΰ όρους, έπ’ αύτού δέ φαί
νεται ό ’Ιησούς υπδ τών ααθητών του 
περικυκλωμένος. Τούς διατάσσει, πλήν 
τών Πέτρου, Ίωάννου καί Ιακώβου, τούς 
δποίους παραλαμβάνει μετ’ αύτού, νά 
μείνωσιν δπου είναι οί λοιποί, φθάνων δ’ 
έπί τοΰ προσκηνίου τοΐς απευθύνει τδν 
λόγον: Περί.1υηο<; έστίν η //ου έ'ως
θανάτου’ μείνατε ωόε χαί αγρυπνείτε. 
Γονατίζει μεταξύ δύο μεγάλων λίθων καί 
αρχίζει τρέμων καί στενοχωρούμενος. «ΖΖά- 
τερ, κραυγάζει, εΐ δυνατόν παρε.ΙΘΙτω 
τδ ηοτήριον τοΰτο ά.τ’ έμοΰ 1 Φαίνεται 
άνωθεν τότε ό άγγελος — δωδεκαετές πε
ρίπου παιδίον — καί τδν Ενισχύει έν τή 
ήχηρφ καί λαρυγγώδει τοΰ "Οβερ-Άμμερ- 
γάου διαλέκτφ. 'Ο δέ Ιησούς έν άγωνίφ 
προσεύχεται, φαίνονται δ’ αί σταγόνες 
τού ίδρώτος καταρρέουσαι τοΰ μετώπου 
του. ’Επιστρέφει τέλος ό ’Ιούδας έπί κε
φαλής ίεροθυτών, γραμματέων καί στρα
τιωτών. Ό ’Ιησούς διευθύνεται πρδς αύ
τούς. — Τίνα ζητείτε ; — Ίησούν τδν 
Ναζωραίον. — Έγώ είμί. — Όλοι έντρο
μοι τότε πίπτουσι πρδς τά ίπίσω, άνορ- 
θούνται δμως άμέσως, άναλαμβάνουσι θάρ
ρος, άρπάζουσι τδν Ίησούν καί τδν άπάγου- 
σιν.

Περιττόν ν’ άκολουθήσωμεν ηδη τδν 
Ίησούν έπί τού εξώστου τού "Αννα, ένθα 
ραπίζεται, οΰτε είς τοΰ Καϊάφα τδν οίκον, 
δπου ψευδομαρτυρία! καταθέτονται έναν
τίον του, οΰτε παρά τφ Πιλάτω, οΰτε 
παρά τφ 'Ηρώδη. ΊΙ άνάλυαις τών πρώ
των εικόνων άρκεΐ ϊνα δώση ιδέαν περί 
τοΰ τρόπου, δΓ ού Εκτυλίσσονται καί αί 
λοιπαί. Αί τελευταίαι ιδίως σκηναί είναι 
μεγαλοπρεπέστατα!, τδ άκροατήριον δέν 

αναπνέει σχεδδν, τήν δέ θρησκευτικήν αύ
τοΰ σιγήν διακόπτουσι μόνον αί πνιγ-ό- 
μεναι τών γυναικών καί παίδων θρηνω- 
δίαι. Πρίν ή Επικήδειος συνοδία διευθυνθή 
πρδς τδν Γολγοθαν, άκούονται έκ τής πρδς 
δεξιά όδού χαράς φωναί καί κατάοαι συγ
χρόνως, άναγγέλλουσαι δτι έρχεται! Ίΐ 
σκηνή τού μέσου μεταβάλλεται εις δεν- 
δροστοιχίαν πυκνήν καί όρεινήν, φέρουσαν 
είς τδν τόπον τού Κρανίου. Φαίνεται Σί- 
μων ό Κυρηναϊος, έκ τού αγρού του Επανερ
χόμενος καί διά τής δενδροστοιχίας αύ
τής εισερχόμενος είς τήν πόλιν’ φέρει 
κάνιστρον ύπδ μάλης, περίφοβος δέ παρα
μερίζει ϊν’ άφήση τδν δρόμον Ελεύθερον. 
Έκ τής πρδς αριστερά οδού τρέχουσιν αί 
άγιαι γυναίκες περίλυποι, έλοφυρόμεναι 
καί είς τά δάκρυα βεβυθισμέναι. Τής συνο- 
δίας ήγεϊται έφιππος ^ωμαϊος ίκατόνταρ- 
χος, κρατών σημαίαν μ,έ άετδν είς τήν 
κορυφήν καί φέρουσαν τδ Ρωμαϊκόν σύμ- 
βολον, S. Ρ. Q. R. όπισθεν δ* αύτοΰ 
καταβεβλημένος Εκ τοΰ βάρους ό Χριστδς 
σύρει μετά κόπου τδν σταυρόν. Περικυ- 
κλοΰται ύπδ τεσσάρων πελωρίων βοη
θών τοΰ δημίου, Ερυθράς φερόντων περι- 
σκελίδας καί μέ τάς χειρίδας τού χιτώνος 
άνεστραμμένας’ έπονται οί δύο λησται, 
άνθίστανται δέ καί μετά βίας τούς ώθεΐ 
πρδς τά έμπρδς ό όχλος’ έπί τέλους πλή
θος θορυβώδες ιερέων, στρατιωτών, μι
κρεμπόρων καί Εργατών. Ό ’Ιησούς, κατα
βεβλημένος καί μή δυνάμενος νά περιπα- 
τήση, πίπτει χαμαί’ οί βοηθοί τοΰ δη
μίου άρπάζουσι τότε τδν Σίμωνα, άγνοούν- 
τα περί τίνος πρόκειται, καί τδν ώθούσιν 
ύπδ τδν σταυρόν. Ό Χριστδς ανορθωθείς 
βλέπει γυναίκας μέ βρέφη είς τάς άγκά- 
λας δλοφυρομένας. « θυγατέρες Ίερονσα-

!‘h ix κ.Ιαίετε», ταΐς λέγει’ ίδών 
δμως τήν μητέρα του λειπόθυμον, είς 
τάς άγκάλας τής Μάρθας καί Μαγδαλη- 
νής Μαρίας καί *ύπδ τού Ίωάννου παρα- 
μυθουμένην, προσηλόνει Επ’ αύτής διαρ
κές καί γλυκύ βλέμμα’ — τί δέν Εκφράζει 
τδ σιωπηλόν Εκείνο βλέμμα !
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Έν ώ ή συνοδία προχωρεί, μέ δραμ.α- 
τικΛν κίνησιν, έν τή σκολιά όδώ τή εις 
τά πλευρά τού Γολγοθά φερούση, αί παρα
κολουθούσα! γυναίκες, άνακαθήμεναι, ή- 
φανισμίναι έκ τοϋ κονιορτοΰ, τονίζουσι 
θρηνωδίας, αύτάς έκείνας, τάς Οποίας ό 
Γερβίνος και άλλοι μνημονεύουσιν ώς τήν 
ώραιοτέραν λυρικήν άνάμνησιν τών πρώ
των τής χριστιανικής ποιήσεως αιώνων. 
Μετά τδ τέλος δέ τοϋ άσματος άνορθοϋν- 
ται, καϊ βραδεΐ καϊ καταβεβλημένος βή- 
ματι διευθύνονται πρδς τδν Κρανίου Τό
πον, συγχρόνως δέ καταπίπτει ή αυ
λαία.

Ύψοϋται μετ’ ου πολύ καϊ φαίνονται 
τρεις σταυροί έπϊ τοϋ Γολγοθά. Έν πρω- 
τοις δ τοϋ ’Εσταυρωμένου, άποσπών φρί
κης καϊ ψυχικής αγωνίας κοαυγάς έκ μέ
ρους τοϋ ακροατηρίου. ΓΟ ’Ιησούς έχει τδ 
βλέμμα έπϊ τών φίλων του προσηλωμέ
νου, απευθυνόμενος δέ είς τήν μητέρα του, 
Γύναι, ιδού δ υιός σου ! τή λέγει. Γονυ
πετής παρά τους πόδας του ή Μαγδαλη- 
νή άσπάζεται τδν σταυρόν, δ δέ ’Ιωάν
νης, δ Αγαπημένος μαθητής, μέ τάς χεϊ- 
ρας έσταυρωμένας, έχει τούς Οφθαλμούς 
προσηλωμένους έπϊ τοϋ έκπνέοντος διδα
σκάλου. Βήματά τινα άπωτέρω, έξηπλω- 
μένοι κατά γής τοϋ δημίου οί βοηθοί, δια
μοιράζονται τά ίμάτια καϊ έπϊ κύβων παί- 
ζουσι τδν χιτώνα τοϋ θείου μάρτυρος’ 
απωτέρω δ’ έτι, πρδς τδ βάθος, λογχο
φόροι στρατιώται άναχαιτίζουσι τδ άπλη
στου τών φανατικών καϊ περιέργων πλή
θος, τδ συνωθούμενον ινα ϊδη τδ θέαμα. 
Παρήλθον είκοσι σωστά λεπτά άφ’ ής 
στιγμής έθεσαν έπϊ τοϋ σταυρού τήν έπι- 
γραφήν, Ίησοΰς ό Ναζωραίος, Βασι.Ιεύς 
T0>r Ιουδαίων, μέχρι τής άπδ τοϋ σταυ
ρού καταβάσεως, καϊ δμως ούτε μίαν στιγ
μήν δ ηθοποιός, δ παριστάνων τοϋ ’Ιη
σού τδ πρόσωπον, φαίνεται όποφέρων έκ 
τής φρικαλέας αληθώς θέσεως, έν τή ό
ποια εύρίσκεται. ’Εκφωνεί τέλος πάντων 
δ Υίδς τοϋ Άνθρώπου τδ, Ttτέ.Ιεσζαι ! 
κύπτει ή κεφαλή έπϊ τοϋ στήθους του, 

δ ούρανδς καλύπτεται υπδ σκότους, βρον
τά δ κεραυνός. Φεύγουσιν οί ιερείς έντρο
μοι, δ λαδς κατεσπευσμένος διασκορπί
ζεται, δ στρατιώτης πληγόνει διά τής 
λόγχης τήν πλευράν, φίλοι δέ τινες πλη- 
σιάζουσιν ϊν’ άποσπάσωσι τδ σώμα. ’Ιωσήφ 
δ έξ Άριμαθείας καϊ δ Νικόδημος έκκαρ- 
φόνουσι τά καρφία, οί βραχίονες μένουσι 
κρεμάμενοι έξω τοϋ σαβάνου, καϊ τδ σώ
μα κατέρχεται, ήρέμα όλισθαϊνον, έκ τοϋ 
σταυρού. ’Αναπαύεται έπϊ τέλους εις τάς 
άγκάλας τής μητρός του.

Άλλά μετά τδ ΙΙάθος έχομεν τήν Άνά- 
στασιν. θραύεται δ λίθος δ καλύπτων τδν 
τάφον, δ δέ ’Ιησούς, έρυθράν σημαίαν 
κρατών είς χεΐρας, έξέρχεται τοϋ τάφου. 
Φωνάζει τδ πλήθος « Άνέσζη I Άνέσζη ! 
Ά.Ι.Ιη.Ιούΐα ! καϊ περαιούται ή παράστασις.

Έπιστρέφων είς Άϊδελβέργην, επιλέγει 
δ συγγραφεύς τής άνωτέρω πραγματείας, 
παρετήρησα έξωθεν βιβλιοπώλου τίνος σύγ
γραμμα έπιγραφόμενον, ΊΙ Εσταυρωμένη, 
η τά ίν Ούάϊ.Ιδισβαχ Αγια Πάθη τοΰ 
Σωτήρος, υπδ 5ε/ιβΓΓ. Τδ όνομα τοϋ συγ
γραφέως μοϊ ήτο γνωστόν. Τδ ήγόρασα 
άμέσως με νεοφύτου κριτικού άληθή ζή
λον. Τδ ανοίγω ... ώ φρίκη! Διηγείτο 
τρομεράν θρησκευτικού φανατισμού πρά- 
ξιν, γενομένην έν Ζυρίχη κατά τδ 1820. 
Ή κοινότης τής Die Alargrerlhli-Gemein- 
de έώρτασε τά Πάθη τοϋ Χριστού, θραύ- 
σασα τήν κεφαλήν πτωχής τίνος νεάνιδος, 
αφού τήν καθυπέβαλον εΐς Καννιβαλισμοϋ 
μαρτύριον. 'Η ίέρεια τής άγριας λατρείας 
ταύτης άνέβη μόνη έπϊ τοϋ σταυρού' δ 
όχλος έτρύπησε διά καρφίων τάς χεΐρας, 
τούς πόδας καϊ τήν κεφαλήν της, τήν 
έκέντησε δέ — ώ ιεροσυλία ! — καϊ μέ-λόγ- 
χην είς τήν πλευράν, Καϊ όμως υπέφε- 
ρεν δλα ταΰτα μετά φιλοσοφικής άπα- 
θείας τδ δυστυχές πλάσμα. Μέχρις έσχά- 
της άναπνοής μάλιστα παρεκίνει τούς 
δημίους νά έξακολ.ουθώσι καϊ’νά πολλα- 
πλασιάζωσι τάς βασάνους. Τά δικαστή

ρια, έπιληφθέντα τής υποθέσεως, έτιμώ- 
ρησαν τούς μετασχόντας τοϋ δράματος 
τούτου' τό κατ’ έμέ, ήθελον απλώς τούς 
στείλη είς φρενοκο μεΐόν τι.

Β.

ΤΑ ΜΤΪΤΙΙΡΙΑ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

Έν ώ ήτοίμαζον τάς άποσκευάς μου 
όπως μετά δύο ή τρεις ήμέρας έπαναλάβω 
τήν είς τδ έσωτερικόν πορείαν μου, έγ- 
καταλείπων τήν Juffa, έν ή ούδέν πλέον 
μ’ έκώλυεν, αίφνης τήν πρωίαν μ’ έφε
ρε τις έπιστολήν τοϋ ταγματάρχου Max
well, δι’ ής προσεκαλούμην είς γεύμα τήν 
αύτήν ήμέραν, άναφέρουσά μοι πρδς τού- 
τοις δτι μετά τδ πέρας τοΰ γεύματος θέ
λω θαυμάσει τδν περιφανέστερον τών 
φακηρών δηλ. τών μάγων τοΰ Ma'issour, 
τοϋ δποίου ή δεξιότης είχε πολύ τδ θαυ- 
μάσιον.

Πρδ πολλοΰ έγίνωσκον τούς ’Ινδούς 
τούτους ταχυδακτυλουργούς, οΐτινες υπδ 
τών βραχμάνων έν τή ησυχία τών ναών 
διδάσκονται, καϊ τών όποιων τά τεχνά
σματα άνευ ούδεμιάς παρασκευής έκτελού- 
μ.ενα λίαν υπερέχουσι τά τών θαυμασιωτέρων 
παρ’ ήμΐν ταχυδακτυλουργών, καϊ οΐτινες 
οικεία θελήσει έπϊ τοϋ πρώτου έλευσομέ- 
νου τά μάλλον περίεργα φαινόμενα τοΰ 
μαγνητισμού καϊ τής καταλήψιας δια- 
πράττοοσιν.

Ούτως ούδέποτε άπέφευγον,όσάκις έπαρου- 
σιάζετο περίστασις, τοΰ νά παρίσταμαι 
είς τάς πρωτοφανείς εμπειρίας ταύτας. 
Άπό σκοπού τήν επιστημονικήν ταύτην 
έκφρασιν μετεχειρίσθην' διότι παρά τάς 
ταχυδακτυλουργίας εύρον πάντοτε είς 
τάς πράςεις τών μάγων τούτων πράγ
ματα τοσούτον άήθη, τοσοΰτον άνεξή- 
γητά τινα, ώστε πολλάκις κατ’ έμαυτόν έ- 
σκέφθην, άν οί βραχμάνες διά τής καλ
λιέργειας τών κρύφιων αυτών έπιστημών, 
(περί τών όποιων διά τών έκ τής Ανατο
λής έν τή Εύρώπη προελασάντων Άρά-

(ΟΜΙ1ΡΟΣ ΦΤΛ. 1Β'.) 

βων κατά τδν μεσαιώνα άμυδράς τίνος 
περϊ αύτών οί παρ’ ήμΐν άντελάβοντο ι
δέας) δεν κατώρθωσαν πραγματικώς με- 
γάλας καί σπουδαίας ανακαλύψεις νά 
ποιήσωσιν, έπϊ άντικειμένων, άτινα νεωστϊ 
έν Εύρώπη πρό τινών έτών έγερθέντα, δέν 
έτυχον μέχρι νϋν, εί μή πάντη απίστων τι- 
νών ή φανατικών υποστηριζόντοιν αύτά πάν
τοτε καϊ θεωρώντων άλλήλους ώς τρελλούς.

’Ακριβής δθεν ύπήρξα, ώς πάς τις νοεί, 
είς τήν πρόσκλησιν τοϋ Κ. Maxwell.

Απλώς δέ θέλω διηγηθή πάν τδ πρδ 
τών οφθαλμών μου έκτυλιχθέν, χωρίς νά 
επιχειρήσω τήν έλαχίστην έξήγησιν, ού
τε τό έλάχιστον συμπέρασμα νά έξάζω, 
περιοριζόμενος ώς πιστός ιστορικός είς 
τήν δσον ένεστι ακριβή παράστασιν τών 
φαινομένων, καθ’ δν τρόπον πρδ τών Ο
φθαλμών μου διεπράχθησαν.

Ούδόλως διστάζω, όπως διακηρύξω 
είς όσους τών αναγνωστών μου μου ήθε
λον έκλάβει τά παρ’ έμοΰ άφηγηθησό- 
μενα ώς άήθη, ότι ούδέν υπάρχει έξ ό
σων θέλω καταλέξει, ούτινος νά μή ύπήρ
ξα μάρτυς αύτόπτης, καϊ τοϋ όποιου δέν 
έπιβεβαιώ τήν άκοίβειαν, χωρϊς νά έχω 
τήν άξίωσιν νά τδ έξηγήσω. Έπιμαρτύ- 
ρομαι πρός τούτοις πάντας τούς έν τή 
Ινδική διαμείναντας, οΐτινες έσχον τήν 
εύκαιρίαν όπως ϊδοισι τούς περιφανείς τού
τους μάγους έκτελοϋντας τήν έπις-ήμην των.

Όπόταν άπαντες συνήχθημεν έν τινι 
λαμπρά, αιθούση έκ μαρμάρου έστρωμέ- 
νη, μάς προσέφεραν τδν καφφέν έντδς 
κυπέλλων έκ γής μελαίνης τού Co'i’mba- 
tOW έκαστος έτοποθετήθη έπϊ τοΰ διβα
νίου του, καϊ δ Κ. Maxwell έσήμανεν όπως 
ό υπηρέτης είσάξη τδν Μάγον.

Μετ’ όλίγας στιγμάς εϊσήλθεν Ινδός 
τις σχεδόν γυμνός, ισχνός καϊ έχων τδ 
χρώμα τοϋ Ορειχάλκου, τήν δψιν άσκητού, 
τδ δέ βλέμμα σπινθηροβολούν. ΙΙερι τόν 
λαιμόν του, τούς βραχίονας του, τούς μη
ρούς καϊ τδ σώμά του, διαφόρων μεγέ- 
θεων δφεις περιετυλίσσοντο, κατά τήν

64.
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στιγμήν εκείνην κοιμώμενοι, ούδέν ίχνος 
ζωής έκφαίνοντες.

Άφοΰ έφερε τάς χεϊράς του είς τδ μέ
τωπον έλαφράν τινα ποιών ύπόκλισιν, προσ- 
εφώνησεν ημάς διά τής παρά τοΐς ΊνδοΤς 
συνήθους καθιεοωθείσης φράσεως.

Ό Θεδς μεθ’ ύμών, ονομάζομαι Χίβ 
Κονδδο υίδς τοΰ Χΐβ Κουτνάλ Μανά. Τί 
επιθυμείτε παρ’ έμοϋ ;

Ή φήμη ύμών, άπεκρίθη δ ξενίζων 
ημάς, έφθασε μέχρις ήμών' έπιθυμοΰμεν 
λοιπδν νά Οαυμάσωμεν τήν ύμετέραν επι
στήμην.

Τότε ό ’Ινδός ευχηθείς τρις ακίνητος, 
τούς οφθαλμούς πρδς τον ούρανόν έχων 
προσηλωμένους, δπως αί έπί τε της δια
νοητικής καί υλικής ζωής τοΰ ανθρώπου 
έπιβλέπουσαι ούράνιαι δυνάμεις διαφυ- 
λάξωσιν αύτδν τών κακοποιών πνευμάτων, 
έκάθισεν έπί τών πλακών τοΰ έδάφους. 
Αμέσως οί περί Ξετυλιγμένοι αύτώ δφεις 
ήρχισαν νά έγείρωσι τάς κεφαλάς, ελα
φρώς συρίζοντες άνευ ένδείξεως οργής.

Οί ’Ινδοί, έν γένει, ούδεμιάς έργασίας 
κατάρχονται, καί αύτής τής μάλλον 
συνήθους, άν μή τήν προστασίαν μιας τών 
θεοτήτων έπικαλεσθώσι.

Πιστεύουσιν είς θεούς τών ύδάτων, τού 
άέρος, τών δένδρων, τής εστίας, τής τρο
φής, τών οδοιπόρων, τών προσκυνητών, 
τών εμπορικών έπιχειρήσεων καί είς πλεί
στους άλλους. Δι’ έκαστον ουράνιον πνεύ
μα ώς καί δι’ έκαστον άντικείμενον, ύπέρ 
ού τήν έξ ΰψους άντίληψιν επικαλούνται, 
ύπάρχουσιν ίδιαίτεραι προσευχαί. 
λοίμονον είς 
αύτάς' εινε 
χειρήσεις του 
κακοποιών ι 
σθη τάς δεούσας θεότητας, 
τών τεχνασμάτων του. Παραλείπω 
δ,τι άναφέρεται εις τήν δεξιότητα 
τοΰ καί είς 
ών δύναταί 
παρ’ ήμΐν 
πολύ κατώτεροι

, και άλ- 
όντινα ήθελε λησμονήσει 

βέβαιος δτι δλαι αί έπι- 
Οέλουσι άνατραπή υπδ τών 

πνευμάτων. Άφ’ ού έπεκαλέ- 
, κατήρξατο 

πάν 
αύ

τήν ταχυδακτυλουργίαν, περ'ι 
τις νά συλλάβη ιδέαν έκ τών 

ταχυδακτυλουργών, καίτοι 
τών Ινδών τυγχάνουσι.

Άληθώς οί τελευταίοι ούτοι άνευ ού- 
δενδς έργάνου έκτελούσι τάς τέχνας των' 
δέν γνωρίζουσιν ούτε 
πέζας, οΰτε τούς 
άνεξαντλή,τους, τάς 
εντός άλλήλων ι' 
ούδέν δύνανται έπ’ αυτών 
ψωσι, μή φέροντες άλλο ένδυμα ή τε- 
μάχιόν τι υφάσματος 20 εκατοστόμετρων 
τετραγωνικών είς σχήμα φύλλου τής αμ
πέλου. Ούδέν δύνανται νά παρασκευά- 
σωσι, διότι ένεργοΰσι καΟήμενοι όπου άν 
τύχη, έν τώ κήπφ, είς αύλήν τινα, ή 
δωμάτιον, ή διάδρομον, έκ τής οικίας, έν 
ή εύρίσκονται, δανειζόμενοι τά προς χρή
σιν αναγκαία σκεύη.

Έν τούτοις δέ οποία ακατανόητος καί 
Οαυμασία δεξιότης! Δύο τινα 0’ αναφέρω 
πρδ τοΰ νά είσέλθω είς τά πειράματα 
τοΰ μαγνητισμού. 'Ο φακήρης έξαγαγών 
τοΰ θυλακίου του φορτίον πετρών καί 
πλήθος δξυτάτων ακανθωδών φυτών, τάς 
μέν πέτρας άπάσας διά τίνος ράβδου έκ
τδς ήκόντισεν, διά δέ τών ακανθωδών 
φυτών τούς γυμνούς πόδας αύτοΰ σφιγ- 
κτά περιετύλιξε. Τά γυμνάσματα ταύτα, 
νομίζω, ότι οί παρ’ ήμΐν ταχυδακτυλουρ
γοί θέλουσι κηρύξει άλως παιδαριώδη, καί 
ότι είσίν έτοιμοι δπως τά έκτελέσωσι' 
μεγάλως δμως δυσπιστώ περί της επι
τυχίας αύτών, άν ήθελον φέρει τήν στο
λήν τών Ινδών, οΐτινες κατά γης καθή- 
μενοι τρία βήματα τών θεατών μόλις 
άπέχουσιν. ’Ακολούθως κρατών οκτώ μα- 
χαίρας μετά οκτώ βαρυτάτων σφαιρών 
έπί τής κεφαλής αύτοΰ περιέφερε, διά
φορα σχήματα κατά βούλησιν ποιών.

Καί ένώ ταύτα έπραττεν, οί περί αύτδν 
τετυλιγμένοι οφεις έκίνουν τάς κεφαλάς 
των διαφοροτρόπως, ώς εί ήγάλλοντο διά 
τά γυμνάσματα τοΰ κυρίου αύτών. Άλ
λά ταϋτα πάντα ησαν τδ προανάκρουσμα' 
ή άληθή? παράστασις μετά μικρόν άρχε- 
ται. Λαβών ειδός τι πλαγιαύλου, έπί 
τών βοστρύχων τής κεφαλής αύτοΰ δε
δεμένου, ήρχισε νά έκφέρη ήχους τινάς 

τάς διπλας τρα- 
πώργους, ούτε τάς 
συστελλομένας καί 

εισερχόμενα; φιάλας- 
αυτών νά κρύ-

μόλις καταληπτούς καί πολύ ομοιάζον
τας μέ τόν κελαρυσμδν πτηνού τίνος, ίνο- 
μαζομένου ταΐλαπάκα, δηλ. έλαιοπότου, 
έπειδή πολύ αγαπά τδ έλαιον τοΰ κα
ρύου καί, διά νά τρώγη τούτο, έντδς 
τών μύλων τού έλαίου, μεταξύ τών πο
δών τών ελεφάντων έρχεται. Τδ άσμα 
τού πτηνού τούτου σύγκειται έκ στροφών, 
τών οποίων οί ήχοι είναι τόσον λεπτοί 
καί ελαφροί, ώστε εις τινα βήματα μα
κράν συγχέονται είς βομβισμόν τινα πα
ράδοξον.

Ούδέν άλλο τοσούτον καθίστησι τδν 
άνθρωπον μελαγχολικδν καί ρεμβώδη, 
δσον ή αδιάκοπος μελωδία τήν οποίαν 
τδ πτηνόν τούτο παράγει έπί τίνος κλά
δου ακακίας ίστάμενον παρά τά,ν κα - 
τοικίαν τινδς, δταν έπί τίνος διβανίου 
άναπνέη ύπδ τδν διάδρομον τδν δροσερόν 
τής νυκτδς άέρα·. Έν φ ήθέλομεν έρω- 
τήσει τδν Ινδόν πρδς τίνα σκοπόν έμι- 
μεϊτο τδ άσμα τοΰ πτηνού έκείνου, εΐ- 
δομεν τούς δφεις έκτυλισσομένους κατά 
μικρόν τών μηρών του, τών βραχιόνων 
του καί τοΰ λαιμού του, καί συρομένους 
ό είς κατόπιν τού άλλου έπϊ τού έδάφους. 
"Αμα δέ ως όφις τις ήγγιζε τήν γήν, 
υψοινε τήν κεφαλήν καί τδ τρίτον σχε
δόν τού σώματός του, καί ήρχιζε ταλαν
τευόμενος μετά τίνος ρυθμού, άκολουθών 
τόν ρυθμόν, 8ν δ φακήρης έποίει είς τάς 
στροφάς του" είχε δέ περί τούς δώδεκα 
όφεις, πάντας έκ τοΰ κινδυνωδεστέρου 
είδους τής ’Ινδικής.

Αίφνης δ φακήρης έγκαταλείψας τδν 
πλαγίαυλόν του, ήρχετο διάφορα σχή
ματα διά τών χειρών του πρδ τών όφεων 
ποιών, προσβλέπων αύτοΐς ατενώς μετ’ 
άλλοκότου έκφράσεως, χωρίς ούδ’ είς μΰς 
τού προσώπου του νά κινήται' ή,δύνατό 
τις νά έκλάβη αύτδν ώς έχοντα κεφα
λήν έξ ορειχάλκου. Καίτοι τδ βλέμμα 
τοΰ μάγου ούδόλως έπ’ έμοΰ διηυθύνθη, 
έστρεφον τδ βλέμμα άπ’ αύτού δπως άποφύγω 
τδ θέλγητρον, αίσθανόμενοςάκατάσχετόν τι- 
να ροπήν είς τδ νά προσβλέπω αύτδν ατενώς, 

άπαντες δέ οί παρευρισκόμενοι τήν αύτήν, 
ώς έγώ, ησθάνοντο κλίσιν.

Νέος τότε ύπηρέτης άναλαβών τήν 
φροντίδα τοΰ φέρειν πΰο διά τά σιγάρα έν
τός χάλκινου σκεύους, ύπείκων τή ελξει, 
κατέπεσεν έπί τοΰ έδάφονς καί έκοιμήθη. 
Πέντε λεπτά παρήλθον' δυνατά μαγνη- 
τικά ρεύματα έξήρχοντο —” ------- '
τού μάγου. ’ ζ-
ήμάς διτ.υθύνοντο, 
λεπτά ήθελε μάς 

τοϋ προσώπου 
ότι, άν πρδς’Πσθάνθημεν

μετά τινα δεύτερό- 
αποναρκώσει. Ή έπή.- 

ρεια, ήν παρήγε, τοιαύτη ήτο, ώστε δέν 
--------  —βφεις, εύρισκόμεθα δέ 

αισθήσεων απάτη,

ΊΙ έπή-

έβλέπομεν τούς
έν ισχυρά τών αισθήσεων απάτη, δτε ό 
μάγος ήγέρθη' δύο σχήματα έπί τού ύπη~ 
οέτου ποιήσας, χωρίς νά τδν αφύπνιση 
τώ λέγει' πρόσφερε πΰρ είς τδν αρχηγόν. 
’’Οντως, τδ σιγάρον τοΰ Κ. Maxwell εΐχε 
σβεσθή. 'Ο νέος ήγέρθη άνευ δισταγμού, 
καί πλησιάσας προσέφερε τδ πΰρ. Είς 
μάτην τδν έκεντώμεν, τδν έσύρομεν, τώ 
ώμιλοΰμεν* δέν έκινεΐτο τής Θέσειός του, 
εί μή άν ό φακήρης, μ.όνος μετ’ αύτού 
συγκοινωνών, τδν διέταττεν. 'Αν ό ύπη
ρέτης ήτον έξυπνος, ό φακήρης δέν ήδύ
νατο νά προσφέρη δι’ αύτοΰ οΰτε ύδωρ, 
άνευ διαταγής ενός τών τής οικίας.

Έστρέψαμεν τδ βλέμμα πρδς τούς δ~ 
φεις, και βλέπομεν θέαμα παραδοξότερον. 
Είς κατάστασιν παραλυσίας εύρισκόμενοι 
έκ τοΰ μαγνητισμού, έκειντο έπί τοΰ έ
δάφους, ώς κλάδοι δένδρου άποκοπέντες. 
Δέν έλαβον καιρόν κοιμώμενοι νά λά- 
βωσι τήν φυσικήν των θέσιν. Προσηγγί- 
σαμεν τά κινδυνώδη θηρία άβλαβή τότε’ 
δέν έκινούντο' μόλις παρετηρεΐτο ένίοτε 
έλαφρά νευρική σύσπασις, φρικίασις υπδ 
τδ δέρμα, σημεία ζωής έκφαίνουσα.

Ό φακήρης ένευσεν ήμΐν νά τούς πιά- 
σωμεν, δπερ μετά δισταγμού έποιήσαμεν. 
Μεγάλως δ’ έξεπλήχθημεν λαβόντες αύ
τούς ώς ράβδον έκ τής άκρας, είς κατά- 
στασιν καταλήψιας διακειμένους.

Άρκούντως δ’ έξετάσαντες αύτούς τούς 
έθέσαμεν έπί τοΰ έδάφους, καί δ φακή
ρης βαθμηδόν τού; άφύπνισεν. Άμα όφις
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τις άνκτάτο τήν χρήσιν τών αισθήσεων, 
έπανηρχετο όπως καταλάβη τήν θέσιν 
του περί τδν λαιμόν ή βραχίονα τοΰ κυ
ρίου του·

Ούτω μετά τινα σχήματα μετήγαγε τδν 
ύπηρέτην έκ τοΰ υπνου είς καταληπτικήν 
κατάστασιν, τδν έπανέφερε κατά τήν 
βούλησιν ήμών έκ τής μέν είς τήν δέ.

Έρωτήσαντες αυτόν άν, χωρίς νά μάς 
άποκοιμίση, έδύνατο νά μάς κάμη νά αί- 
σθανθώμεν τήν έπενέργειαν αΰτοΰ, έμει- 
δίασε καί μάς παρεκάλεσε νά καθίσωμεν. 
Έκαθίσαμεν’ πλησιάσας καί σχήματα ποι- 
ήσας έπί τών κνημών ήμών, τά μέλη ή
μών ταΰτα αδύνατα κατέστησε πρδς κίνη- 
σιν, μάτην δέ προσεπαθοΰμεν νά κινηΟώμεν' 
μετ’ ολίγον ευκόλως μάς άπήλ.λαξε τής πα
ραλυσίας διά τινων σχημάτων. Διά νά πα- 
ρατείνωμεν τδ πείραμα έφωνάξαμεν μεγα
λόσωμον υπηρέτριαν’ δύο σχήματα ήρκεσαν 
όπως δ μάγος τήν άποκοιμήση" Οέτων δ’ 
αυτήν είς συγκοινωνίαν μέ τδν βουλόμενον 
ές ήμών, έπανελάμβανε μετά θαυμασία; 
ετοιμότητος τά έκπληττικώτερα τοΰ μα
γνητισμού φαινόμενα. Ιδού έν τδ περιερ- 
γότερον. Ή ύπηρέτις είς κοινωνίαν μετ’ 
έμοΰ τεθεΐσα ώφειλε νά είπη μεγαλοφώνως 
τί έσκεπτόμην, έπί τώ δρω νά σκεφθώ τυ- 
χαίως περί τίνος οίουδήποτε πράγματος, 
καί νά άπαγγείλη τήν σκέψιν μου έν οία 
δήποτε γλώσση ήθελον τήν συλλάβει.

Αναπολήσας λοιπόν τδν πρώτον τής 
Ίλιάδος στίχον, έμέτρου κατά διάνοιαν 
δλας τάς συλλαβάς τοΰ στίχου τούτου.

Αδυνατώ νά περιγράφω πόσον έξεπλά- 
γημεν, δτε ή χονδροειδής Ινδή, ούδέποτε 
άκούσασα 'Ελληνικά, είπε:

Μήνιν «είδε θεά Πηλϊάδεω ’Αχιλήος.
Τούς άγνωστους τούτους ήχους ό φα- 

κήρης άκούσας, καί νομίσας ϊσως δτι προσε- 
παΟήσαμεν δι’ άφορισμοΰ νά μηδενίσωμεν 
τ’ αποτελέσματα αυτού, έμειδίασε πεποιθώ; 
τή δυνάμει του.

Ο μάγος κατέληξε, διάφορα κατά βυύ- 
λησιν φαινόμενα έπί τών αψύχων αντικει
μένων παράγων. Δέν τολμώ νά παραστήσω 

τά πειράματα δσα έξετέλεσε, καίτοι ίδίοις 
ομμ-ασι θαυμάσας αδτά, φοβούμενος μή τις 
ύπολάβη με είς άπάτας αισθήσεων ύποπε- 
σόντα.

Καί εντούτοις πολλάκις είδον καί έπανεΐ- 
δον τούς φακήρας, τών αύτών αποτελεσμά
των έπί τής αψύχου φύσεως τυγχάνοντας.

Εγκειται τι βεβαίως τδ άνεξήγητον. Ού
τως ό μάγος έσβεσε τά φώτα, άτινα κατά 
διαταγήν αυτού ήναψαν είς τά μάλλον α
πόκεντρα τοΰ οικήματος μέρη, παρέσχε 
κίνησιν είς έπιπλα καί διβάνια, έφ’ ών έ- 
καθήμεθα, ήνέωξε καί έκλεισε τάς Ούρα;, 
δλα ταΰτα χωρίς έκ τής θέσεως του νά κι- 
νηθή. Παρατηρήσας δ’ έκ τού παραθύρου 
’Ινδόν τινα έκ φρέατος κήπου ΰδωρ αντλούν- 
τα, σύνηθέ; τι σχήμα έποίησε, καί τδ σχοι
νίον πάραυτα προσεζ.ολήΟη έν τή τροχιλαία 
πρδς μεγάλην τού κηπουρού οργήν, άγνο- 
ούντος πού ώφειλε ν’ άποδώσγ, τδ συμβάν. 
Διά δευτέρου δέ τινο; σχήματος τήν έλευ- 
θερίαν τής κινήσεως τοΰ έν τή τροχιλαία 
σχοινιού παρέσχεν.

Ζητήσας δέ ράβδον δ φακήρης, καί στη- 
ρίςας τήν άριστεράν αυτού χειρα έπί τής 
άκοας αύτής, έσταυρωμένας τάς κνήμας 
έχων, δύο πόδας ύπέρ τό έδαφος κατά μι
κρόν ήρθη, διαμείνας ουτω μετέωρος, ώς ά
γαλμα ακίνητος, άνευ άλλου τίνος φαινο
μένου έρείσματος ή τής ράβδου, ήν πρδ 
ολίγου τώ προσέφερον.

’Ακολούθως πλησιάσας αύτώ, οτε ά- 
δρώς πληρωθείς έμελλε νά έξέλθη, τόν ή
ρώτησα άν διά τής αύτής δυνάμεως δι’ 
ής ενεργεί έπί τής έμψυχου φύσεως, ήθελεν 
ενεργήσει καί έπί τής αψύχου. Μοί άπε- 
κρίθη δέ οτι διά μόνης τής Οελήσεως ενερ
γεί. Ό άνθρωπος, δστις είνε τδ αποτέλεσμα 
πάντων τών τε άόλων καί υλικών δυνά" 
μεων, πρέπει νά κοατή πάντων.

Μετά ταΰτα διά τής χειρός άπαντας 
χαιρετήσας ώς δτε είσήλθεν, άπήλΟε διά 
τού διαδρόμου, λαβών τήν άγουσαν είς τόν 
ναόν τοϋ Σέβα δδόν, ουτινος καί οπαδός 
ήτο.
(Έκ τής Γαλλ. ύπδ Δ. Κερεστετζοποόλου).

EIS ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ (’)

Λίκνον, στάδιον καί μέγα ταύτοχρόνως Μαυσωλεΐον, 
’Ενθα κείνται δόξα, πλοΰτος, εύφυία, μεγαλεΐον ! 
Μνήμα, ένθα τών αιώνων έπεσώρευσε τό ρεύμα 
'Ό τι ένδοξον παρήξεν ή ισχύς, ό νοΰς, τό πνεΰμα ! 
’’Απειρος παλαίστρα, ίχνη έτι φέρουσα αιμάτων, 
’Αρετής ύπερανθρώπου κι’ άπανΟρώπων εγκλημάτων ! 
Τάφος, τά οστά τοϋ κόσμου κλείων έτι τού αρχαίου ! 
Κρήνη ίεοά, τήν πίστιν χόσασα έπί τού νέου ! 
'Ρώμη ! εϊδωλον καί θύμα έν ταύτώ τής ειμαρμένης, 
Αίνιγμά τίς Ιστορίας άκατάληπτον Οά μένης. 
’Αλλοτε ό αετός σου άφ’ ένδς είς άλλον πόλον 
'Ηπλωνε τάς πτέρυγάς του κ’ έσκεπε τδν κόσμον δλον. 
’Αλλοτε τά έθνη δλα είς τδ θριαμβευτικόν σου 
' Αρμα έδεσες, καί δούλα έσυρες πρό τών Ουρών σου. 
’Επεσες ! άλλά σέ είδον καί νεκράν πολλούς αιώνας 
Νά δεσπόζγ,ς έκ τοϋ τάφου καί λαούς καί ηγεμόνας. 
Τό λευκόν σου Φάσμα είδο» τοΰ Χριστού σταυρόν βαστάζον, 
Καί άντί τού σκήπτρου ράβδον ιερατικήν κραδάζον, 
Φέρον στέμμα τήν τιάραν, άμφιον άντί χλαμύδος 
'Υπό τάς πτυχάς τής θείας Χριστιανικής αιγίδος, 
Τρέμουσαν, γονυκλιτοΰσαν τήν Εύρώπην νά καλύπτη 
Καί είς έν του νεύμα πάσαν κεφαλήν ώχράν νά κύπτη. 
’Επεσες ! άλλά τό κύμα τής καταστροφής έφείσΟη 
Τοϋ βασιλικού νεκρού σου, δ ναός κατηδαφίσθη" 
Πλήν οί κίονες, οί τάφοι, τά άγάλματα θραυσμένα 
Τού λαμπρού σου παρελθόν τος όστά μένουν έσπαρμένα. 
’Επεσες ! πλήν τδ ψυχρόν σου καί κολοβωμένου πτώμα 
Δέν ήλλοίωσε καθόλου τό υγρόν τοΰ τάφου χώμα’ 
’Αφθαρτον τδν τύπον φέρει τής άρχαίας καλλονής σου, 
Κ’ έπ’ αύτοϋ ό Χρόνος νέα άνθη ερριψε ναρκίσσου. 
Πτώμα είσαι . . . άλλά πτώμα βασιλίσσης, ήτις φέρει 
Τής λ.αμπράς της άλουργίδος χρυσοκεντημένα μέρη’ 
Καί άδάμαντες πεσόντες άπό τδ διάδημά της 
Σώζονται άκτινοβόλοι καί κοσμούν τά σάβανά της !

I 6 Σεπτε μβρίου 1819 Μονπελλ.έ.

A. Κ.

(’) ΆπεσπάσΟη έκ χειρογράφου άνεζδότου. Καίπερ πρό πολλοΰ ποιηΟέν ζαι έν έποχή, καθ’ 
ήν τό ένδοξον τής κλασική; πόλεως όνομα ζωηρόν ένέπνεε τοΐς πίσιν ένδιαφέρον, έλπίζομεν 
ούχ ήττον οτι ευχαρίστως θέλει άναγνωσΟή καί σήμερον έπι τή έλπίδι δέ ταύτη παρεκαλέσαμεν 
τόν ποιήσαντα νά έπιτρέψτ, τήν δημοσίευσίν του. Σ. Ο.
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θρησκευτικά.

Φ υ σ ι κ ή.

Περί τών 'Ρητόροιν τής Έκκλησίας (Σελ. 4 Γ 4 21).
Περί Τετράφωνου Μουσικής (214).
Οί Κωμαιδοί τοΰ Χριστιανισμού (487).

Φ ιλο σοφιχά.

Φυσιολογία τοΰ θανάτου (έκ της Γαλλ. 128). 
Περί ττ,ς τοϋ Θεοΰ υπάρξεως (έκ τής Γαλλ. (322).

Ύπδ Α. Κουρνιάκτη. 
» Μ. Μισαηλίδου.

» Β.

Ύπδ Β.
» A. Κ.

'Ιστορικά.

Άβράμιος 'Ομηρόλης — ήτοι προσθήκαι είς ττ,ν βιογραφίαν 
του (8).

Φερεκύδης ό Σύριος (Ι6Ι).
Περί Στεφάνων (191).
Περί ττ,ς άρχαιότητος τών έθνών (353).

Ύπδ X. Ν. Φιλαδελφέως.
» Τιμ. Δ. Άμπελα.
» Έμ. Γιαννακοπούλου.
» ιδίου.

Κοινωνικά.

Τά έν Γερμανία φρενοκομεία (20).
Περί Γυναικός (73. 107).
Περί τών έν ’Αγγλία Σωφρονιστηρίων (202).
Περί Συλλόγων (287).
Περί τής έν Ρωσσία έκπαιδεύσεως (έκ τής Γαλλ. 358).
Τά Μυστήρια τής’Επαιτείας (έκ τής Γαλλ. 415).
Ό Βίος έν ’Αμερική (έκ τής Γαλλ. 4 52).
Μικρά ’Ασία — Μαγνησία (469)

Οικονομολογικά.

Περ’. τοΰ νομίσματος (έκ τής Γαλλ. 13).
Οί Μαργαρίται (60).
Αίγυπτου Έμπόριον (68).

Ύπδ Β.
» Έμ. Γιαννακοπούλου. 
» A. Κ.
» Κ.
» A. Κ.
» Β.
» Π. Περράκη.
» X. Δασκαλάκη.

Ύπδ Π. Π.
» Φ. A. Β.
» »

Τά Πολύαστρα (1). Ύπδ Φ.
Συνάντησις τής Γής μετά τών Κομητών (έκ τής Γαλλ. 31). » U.
Οί Σεισμοί (77). » Κ.
Ή διάβασις τής ’Αφροδίτης (έκ τής Γαλλ. 94). » Σ.
’Ακρίδες καί Μύρμηκες έν Αμερική (1 14). » Φ.
Οί Κομήται (346). » Β.
'II ψυχή τών Φυτών (367). » »
Τδ Φυλλόξηρον έντομον (386). » Κ.
Μετεωρολογία— Διεύθυνσις τών αεροστάτων (έκ τής Γαλλ. 478). » »

A. Β.
Π.
Ίσηγόνους.
I Κεσσίσσογλου. .

»
Ίσηγόνους.

'Υγιεινή.

Περί υγιεινής έν γένει (194). Ύπδ Ε. ’Εμμανουήλ.
Περί τών τροφών έν γένει (272). » » »
Ό Οίνοπνευματισμδς καί ’Αψινθισμδς (έκ τής Γαλλ. 276). » Κ. Ίσηγόνους.
Περί τών είς χρήσιν τοΰ ανθρώπου διαφόρων ποτών (406). » Ε. ’Εμμανουήλ.

Ποίησις.

Ή τιμωρία (117). Ύπδ Δ. Β.
Τδ νέφος (151). » Φ. Λ. Β.
Είς τοκετδν βρέφους (198). » » »
Προσευχή μειράκιου (198). ” I. Καρασούτσα.
Είς ύπνον βρέφους (256). » Φ. A. Β.
Ό Έρως (314). » Δ. Βρετοπούλ,ου.
Οϋδαμοΰ θάνατος (340). » Σ. ^εοντιάδος.
Ό Τυφλδς (378). » Μ. κ
ΊΙ Εΰσπλαγ/νία (431). » Δ. Β5.
Τώ Όμήρω (449). » Φ. A. Β.
Είς τήν Ρώμην (505). » A. Κ.

’Αρχαιολογικά.

’Αρχαιολογικά (38. 119. 157. 199. 296. 383. 412. 432 . 460).

Φιλολογικά.

’Επιστολή Α Κοραή πρδς Ε. Καίρην (81).
Έπιστολή Ε. Καίρη πρδς Α. Κοραήν (174).

Ύπδ Αίμ. Κ. Λεοντιάδος. 
» Ν. Φαρδούλη.
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ΊΙ μεγάλη Βαρατείς (259. 313).

Φιλολογικά! εικόνες (389). 
Ό νόστος τοΰ Όδυσσέως (433).

Περιηγήσεις.

’Εκδρομή εί; Βαλουκεσέρ (1 7 5).
Αφρική (έζ τής Γαλλ. μέχοι τέλους τοΰ ΣΤ', φυλλ.) 
Τά τέκνα τοΰΓράν (έζ τής Γαλλ. άπδ τδ Η . φυλλ.) 
Έν εναέριον δράμα (έζ. τής Γαλλ. 297).

Ύπδ τής πριγκηπέσση;
Dora d hlria.

» » »
» Κ. Εΰσταθοπούλου.

Ύπδ Ν. Γ. Οϊκονομίδ ου. 
» Φ. Α. Βουτζινά.
η » »
» » »

’Ανάμικτα.

Ό άνθρωπος έν μέσω τοΰ Κόσμου (έζ της Γαλλ. 34). Υπδ
’Εναέριος πλους ’Αμερικής (36). »
Εξαιρετική ’Εκπαίδευσις. — Α'. Οί Κωφάλαλοι

(έκτης Γαλλ. 60). 8
Τδ έν Βιέννη όπλοστάσιον (έκ τής Άγγλ 111). ”
Οί Δερβίσσαι (1 42). »
Περί τής Άσβέστου (έκ τή; Γαλλ. 144. 208). 8
Ή νοσταλγία (έκ τής Γαλλ. 453). »
’Αγγελία. «Τά τέκνα τοΰ Γράν» (159).
'Η έν Αονδίνω αγορά τών ρακών (1 89). »
’Εξαιρετική Έκπαίδευσις.—Β'. οί Τυφλοί (έκ τής Γαλλ. 219). »
Λογοδοσία τοΰ Συλλόγου (233). »
'Ομιλία έπί τής καθιδρύσεως τοϋ νέου Συμβουλίου τοΰ Συλ. 237). » 
Περί εύήθων καί εύηθείας (έκ τής Γαλλ. 268). »
Ναυάγιον τοΰ Άτλαντικοΰ (έκ τής Άγγλ. 289). “
Οί Αθίγγανοι (331). ”
Οί ανάπηροι έν Μονάχω (έκ τής Γαλλ. 333). »
’Αγγλικά ήθη — 'Ιστορία ένδς πτώματος (338). »
Τδ Γιγάντειον τηλεσκόπιου (έκ τής Γαλλ. 385). 8
Κεραμευτική (έκ τής Γαλλ. 397). »
Ό Ταπεινός βίος (403). »
Ή νέα έν Λονδίνορ νεκρόπολις (467). 8
Τά Μυστήρια τών ’Ινδιών (έκ τής Γαλλ. 50 I). »

Δ. Β.
»

Π. Π.
Β.
Φ.
Κ. Ίσηγόνους.
X.

Ο.
II. Περράκη.
Σ. 1. Κεσσίσσογλου.
Α. Καλλιγά.
Δ. Κ.
Ε. Γιαννακοποόλου.
Φ.
Π. Περράκη.

Β
Δ. Κερεστετζοπούλου.
Ε. Γ.
Ε. Γ.
Κ.
Δ. Κερεσεετζοποόλου.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β'. ΤΟΜΟΥ.


