
ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Λ. ΚΑΛΛΙΓλ

ΈλΙ zij χαΰιιϊφύσει τοϋ Νέου Σιψΰου.Ιΐου,

Tij 5 Μαίου 187Λ.
***■***»

Σεβαστή δμήγυρις,

» Μέχρι; τεΟ κατάκεισθε ; κότ*  δλκιμον 8;ετε 
θυμόν, 

ώ νέοι; ούδ’ αΐδεΐσθ’ άμφιπερικτίονα; 
ώδε λίτ,ν μεθιέντε; ; έν ειρήνη οέ δοκεΤτε 
ησθαι- άτάρ πόλεμο; γαΤαν Απασαν έχει. »

• Ού μέν δή κείνου γε μένο; καί άγήνορα θυμόν 
ΤοΤον έμε·3 προτέρων πεύθομαι, οϊ μιν "δον 
Λυδών Ιππομάχων πυκινά; κλονέοντα φά

λαγγα;
(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΥΛ. ΣΤ'.)

ανεφώνει ποτέ πρδς τού; τρυφηλούς καί 
ηδυπαθείς συμπολίτας του "Ιωνάς ή τεθλιμ*  
μένη ψυχή τού πατρός τής ελεγειακής ποι
ήσεως ΚαλΧΕνου τοϋ Έφεσίου.

Έρμιον άμ’ πεδίον, φώτα φερεμμεΧίην. · 

έψαλλεν έπίσης ό λιγύς καί αβρός τής 
Σμύρνης ποιητής Μίμνερμος, έξυμνών τά 
ανδραγαθήματα αρχαίου πολεμιστοϋ Σμυρ- 
ναίου καί άντιπαραβάλλων τήν εύτολμίαν 
έκείνου προς τήν τότε τών συμπατριωτών 
αυτού μαλθα/.ότητα καί αδράνειαν.

» Μέχρις τεΰ κατάκεισθε; κδτ’ άλκιμον 
£ξετε θυμόν, ώ Σμυρναϊοι; » ήθελεν αναφω
νήσει καϊ σήμερον ό ποιητής, ούχι δπως 
παροξύνη ήμάς πρδς παράτολμους αιματη
ρούς πολέμους, άλλ*  δπως έξεγείρη καί πα
ροτρύνει τδν νοΰν καί τήν καρδίαν ήμών πρδς 
τδν εύγενή καί άναίμακτον ύπερ τής παι
δείας καί τού πολιτισμού αγώνα. «Πό
λεμος γαΐαν άπασαν έχει ». Ναί ! πόλε
μος τής παιδείας κατά τής άμαθείας, τής 
επιστήμης κατά τής άγυρτείας, τής έλευ- 
Οέρας συνειδήσεως κατά τοΰ φανατισμού, 
τοΰ φωτδς κατά τού σκότους. Τδν ιερόν αύ
τδν πόλεμον ανέλαβε καί πάλιν ό άναγεν- 
νώμενος 'Ελληνισμός συνεχίζων τάς εύ- 
κλ.εεΐς ιστορικά; αύτοΰ παραδόσεις καί έ- 

32.
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πιδιώκων άπαρεγκλίτως καί έμφύτως πως 
τήν υψηλήν καί μεγάλην προαιώνιον αύτοϋ 
αποστολήν, ήτις είναι δ κύριος καί αναπό
φευκτος όρος ττ.ς ’Εθνικής αετού ύπάρξε
ως· όπλα άήττητα φέρει τήν αθάνατον 
αύτοϋ γλώσσαν, τούς πανσόφους αύτοϋ 
συγγραφείς καί ποιητάς, τήν πανθομο- 
λογουμέντ,ν φυσικήν αύτοϋ ευφυΐαν, τήν ά- 
κατάβλητον εθνικήν αύτοϋ ζωτικότητα’ 
οχυρά στρατόπεδα έστησε τά σχολεία, τά 
Γυμνάσια, τδ Πανεπισττ,μιον’ φρούρια άπόρ- 
θητα άνήγειρε τάς φιλολογικά; Λέσχας, 
τάς Αδελφότητας, τούς Συλλόγους’ τήν 
κεφαλήν αύτοϋ σκέπει τδ μεγαλεΐον τής άρ
χαιότητος, καί έπί τής σημαίας αύτοϋ ή 
έλευθερία έχάραξε τδ έθνοσωτήριον σήμα τής 
ίσότη,τος καί αδελφότητος καί τήν Οεόγρα- 
πτον επιγραφήν « έν τούτω νίκα ».

Ή καλή τής ’Ιωνίας άνασσα, ή μεγαλώ
νυμος Σριύρνη, όχι ριόνον δέν καθυστέρησε 
τών άλλων 'Ελληνικών πόλεων, άλλά και 
πρωτηγωνίσθη τδν καλδν τοϋ πολιτισμού 
καί τών φώτων άγώνα. Μάρτυρες τοϋ λόγου 
μου ή Εύαγγελική Σχολή, τδ Παρθεναγω- 
γεΐονς τδ Νοσοκομείου, τδ ’Ορφανοτροφείου, 
τδ Άναγνωστήρίον, τά Σχολεία τοϋ Λαού, 
δ Σύλλογος ούτος, συριπλήρωρια καί επιστέ
γασμα τοΰ πολυστύλου καί ποικίλου τής 
έκπαιδεύσεως οικοδομήματος. Άλλ’, ώ συμ- 
πολίται Σμυρναίοι, άς μήν άπαυδήσωμεν, 
ας μήν άποκάμωμεν έν τώ μέσω τοϋ σταδί
ου. Απόγονοι τοΰ άρχαίου, ευγενοΰς, ευφυ
ούς καί ευαίσθητου λαοΰ τής’ Ιωνίας έκλη- 
ρονομήσαμεν μετά τών προτερημάτων δυς-υ- 
χώς καί τά έλαττώρ,ατα καί τάς αδυναμίας 
έκείνου, τήν τρυφηλότητα, τδ φιλήδονου, τδ 
αψίκορον καί εύμετάβλητον’ φαινόμεθα α
νίκανοι διαρκούς, γενικής καί έντόνου προσ
πάθειας’ διά τοΰτο καί τά έργα ήμών πολ
λάκις ημιτελή καί έφήμερα. Σμυρναίοι, έν 
όνόματι τής πατρίδος καί τής εθνικής ή
μών δόξης, μή καταληφθήτε ύπδ τής νάρ
κης, τής άδρανείας καί τής άκηδείας’ μήν 
άφήσητε νά κατα^ρεύση ό μετά τοσούτων 
μόχθων καί θυσιών άνεγερθεί; αΰτδς Σύλ-

I λογος, καταδικάζοντες ούτω ύμ&ς αύτούς 
είς αιώνιον Σισύφειον κόλασιν.

Πλούσιοι τής Σμύρνης, πεπαιδευμένοι 
καί λόγιοι, άνάγκη νά ουνδράμωμεν πάσαις 
δυνάμεσι, ύλικώς καί ήθικώς,τδ έθνικδν αΰ- 
τδ καθίδρυμα, τδ μέγα αύτδ σχολείον καί 
βουλευτήριον τής πόλεώς μας, δπως δυνηθή 
νά άναπλ.ηρώση τάς ύπαρχεύσας έλλεί- 
ψεις, νά ευρύνητδν ευεργετικόν τής ένερ
γείας αύτοΰ κύκλον καί, διανύων στα- 
θερώς, διαρκώς καί άπροσκόπτως τδ 
άτελεύτητον αύτοΰ στάδιον, καταστή τύ
πος καί ύπογραμμδς τών έν τή ’Ανατολή 
Συλλόγων. 'Η στασιμότης είναι όπισθο- 
δρόμησις, είναι άποσύνθεσις, είναι θά
νατος. Άρνούμενοι τήν άρωγήν καί συν
δρομήν ήμών διαπράττομεν έγκλημα αυτο
κτονίας καί έθνοκτονίας. Ναυσιπόρος έπί 
τοΰ μεγάλου ώκεανοΰ τής ζωής, δφείλει 
έκαστος νά εχη ίδηγδν τδ καθήκον καί 
σκοπδν τήν πρόοδον.

Κληθείς ύπδ τής ευμενούς τών μελών 
ψήφου είς τήν υψηλήν· τής Προεδρείας λει
τουργίαν, καίπερ άμοιρών τών άναγκαίων 
πρδς τοιαύτην θέσιν προσόντων, ελπίζω δτι 
διά τής άρωγής και συνέργειας απάντων ή
μών δέν θέλω καταπέσει ύπδ τδ βάρος τής 
άνατιθεμένης μοι ύπηρεσίας. Διερμηνεύς δέ 
τών αισθημάτων τοΰ Συλλόγου άπονέμω δη
μοσία τδν έφειλόμενον έπαινον καί εκφρά
ζω τήν εύγνωμοσύνην καί τάς ευχαριστίας 
αυτού πρδς τδ αποχωρούν Συμβούλων καί 
ιδίως πρδς τδν σεβαστόν καί πεπαιδευμέ- 
νον καθηγητήν Σάββαν Κεσσίσογλου, δστις 
μετ’ άκαμάτου έπιμονής καί άπαραμειώτου 
ζήλου ιθύνων τριετίαν δλην τήν νεαράν καί έ' 
πισφαλή αυτού πορείαν, έφερεν αύτδν είς θέ
σιν παρέχουσαν ελπίδας χρηστού μέλλοντος. 
Τάς ελπίδας ταύτας άς μή διαψεύσωμεν, α
δελφοί’ άς βασιλεύση παρ’ ήμΐν ή άδελφό- 
της, ή τάξις, ή έπιμέλεια καί ή ήθική’ άς 
άποδείξωμεν δτι ό ναός ουτος τών Μουσών 
φέρει έπαξίως τδ όνομα τοϋ ’Αθανάτου καί 
πανσέπτου τής άρχαιότητος ποιητού’ καί άς 
μοί έπιτραπή νά άνακράξω ύπέρ τοϋ Συλ
λόγου τδ παρά τοΰ Άποτόλου ύπέρτής Έκ- 

κλησίας τής Σμύρνης ρηθέν, « Μηδέν φοβοΰ..
Γίνου πιστός μέχρι θανάτου καί δώσω σοι 
τδν στέφανον τής ζωί/ς.»

II ΜΕΓΑΛΗ BAPATE1S

(Mahdbhdrata )

ΗΤΟΙ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΛΑΣ
ΚΑΙ

ΑΙ ΕΝ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΙΤΑΛΙΑ ΙΝΛΙΚΑΙ 
ΣΠΟΥΔΑΙ

ΥΠΟ

ΤΙΙΣ ΠΡΙΓΚ1ΙΙ1ΕΣΠΣ 
DORA D ISTRIA

( Μετάφρασις εκ της ΊταΛικής)

ΥΠΟ

ΕΙΙΑΜ1ΚΩΚΔΑ ΑΝΚΊΚΟΥ.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ.

Έν τω μέσω τής άποθαρρύνσεως εύ 
γενών προσπαθειών καί δυσχερών πε
ριστάσεων καθήκον ιερόν έκπλχρών, 
δημοσιεύω σήμερον τήν πρδ πολλοΰ 
διά τής « Εδρωπαϊκής Έπιθεω- 
ρήσεως » fRivisla Europea) τής Φλω
ρεντίας άγγελθεϊσαν ελληνικήν μετά- 
φρασιν. Τοΰ κειμένου αύτής σκοπόν 
εΐχον νά προτάξω, καθ’ ά πρδς τό Κοι
νόν ύπεσχέθτ,ν, μακράν καί διεξοδικόν 
πρόλογον άλ,λ’ άφοΰ τδ περιεχόμε
νο·; ταύτης έπισταμένως έξήτασα. 

έπείσθήν δτι ούτε προλόγο>ν ούτε 
σχολίων, ού μήν άλλ’ ούδέ ύπο<τη- 
μειωσεων χρήζει ή πολλοΰ λόγου 
άξια αύτ-η συγγραφή, ήτις μοί έδωκεν 
άφορμήν είς σπουδαίας καί εμβριθείς 
μελέτας, ών προϊόν εχω πολύφυλ
λων πραγματείαν έπιγραφομένην «’Αρ
χαιολογική ’Εκδρομή εις τάς 
Πηγάς τών θρησκευμάτων κτλ»,» 
τήν οποίαν είσέτι δέν άπεφάσισα νά 
φέρω είς φώς.

Τό δσω βραχύ, τοσοϋτον περιεκτι
κόν τοΰ κειμένου τούτου δέν έδύνατο 
νά μέ άφήση άπαθή και ψυχρόν ανα
γνώστην, άφοΰ μάλιστα άφορα, κατ’ 
ιδίαν, τήν έπιρροήν τοΰ ελληνι
σμού, είς δν ψυχή τε καί σώματι άνή- 
κω, καί τδ δένδρον τοΰ όποιου ούκ ό
λίγον έπότισεν ή έξοχος συγγραφεύς 
είς τάς κρισιμωτέρας ανομβρίας έκ 
τών καθαρών καί αγνών ναμάτων τής 
εύρείας καί ποικίλης αυτής μαθήσεως.

Δέν αισθάνομαι τήν άνάγκτ,ν νά μα
κρηγορήσω.

Τδ περιστέφον τήν συγγραφήν όνομα 
εΐναι ή μόνη σύστασις.

Έν Άργοστολίω τή 8ύ Φεβρ. 1874.

II ΜΕΓΑΛΗ ΒΛΡΛΤΕΙΣ

Κύριοι,
Λ'.

Τήν 10’Απριλίου τοΰ παρελθόντος έτους 
. εκλεκτή μερίς τής φλωρεντιανής κοινωνίας 

συνέρ^εεν έν τή φιλοδραματική Ακαδημία 
είς όντως φιλολογικήν εορτήν. Ητο ή πα- 
ράστασις τού δευτέρου μέρους τοϋ Βασίλε
ιο; Νάλα. ’Εξοικειωμένοι πρδς τά τή; 'Ελ
λάδος αριστουργήματα αί Λυτικαί \40ή-

I (’) ΊΙ σοφή αύτη πραγματεία της πριγκη-
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ναι, διέμειναν ύπέρ το δέον ξέναι είς εΐ- 
δός τι σπουδών μεγάλως άπασχολήσαν έν 
τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις τούς πεπαιδευμέ
νους τής ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Γερμανί
ας. ’Αληθώς ειπεΐν, οί "Αγγλοι, κατακτη- 
ταί τής χερσονήσου Ινδικής, υπήρξαν οί 
πρώτοι σπουδάσαντας φιλολογίαν λαοϋ 
άνήκοντος, ώς ήμεΐς, είς την εύγενεστέραν, 
τήν σοφωτέραν καί μάλλον ελευθέριον φυ
λήν, τήν άριανήν, τήν τό πρώτον μέν ίνδο- 
γερμανικήν, ύστερον δέ ίνδοευρωπαϊκήν έπι- 
κληθεϊσαν’ ή επωνυμία δ’ αυτή άνεγνωρίσθη 
ήδη τόσον ψευδής, όσον καί συγκεχυμένη.

Ή άριανή φυλή περιλαμβάνει άλλα έθνη, 
πλήν τών ’Ινδών και Γερμανών τήν δια- 
σημοτέραν τών λαών οικογένειαν, τούς 
Πελασγούς ("Ελληνας, Λατίνους και Αλ
βανούς) καί τούς Σλάβους διηρημένους είς 
τρία τμήματα, βορείους, δυτικούς καί ανα
τολικούς.

Προς τούτοις ή Εύρώπη περιλαμβάνει 
πλήθη φιννομογγολικά (Μαγυάρους, Τούρ
κους, Φιλανδούς κ.τ·λ.) ώς αφρικανικής 
υποτιθέμενα καταγωγής, οίοι οί “ΐβηρες καί 
οί Μιγούριοι, περί ών έν έκτάσει πραγμα
τεύεται ή σοφή συγγραφή τοΰ Rogel de 
Bellognel, Γαλατική Έθνογένεια (Ethno
genie Gauloise). (α)

Ή Γαλλία, πατρίς τοϋ Ευγενίου Βου

νού, καί ή Γερμανία, γενέτειρα τών Σχλέγ- 
γελ, Μπόππς, Λάσσεν καί Φόζεν, ενωρίς 
ήκολούθησαν τήν ’Αγγλίαν έπί τών ιχνών 
τών Όνζδάη, τών Κοολβρούκ, τών Οιίλ- 
κινς καί τών Οιίλσον. ’Εν ’Ιταλία δέ ή τοϋ 
Πεδεμοντίου πρωτοβουλία άπήνεγκε τούς 
καρπούς αύτής.

Καί πρδ τής περί ής ό λόγος έποχή; ή 
σπουδή τών ανατολικών γλωσσών είχε λά
βει έν Τουρίνω αίσιώτατα αποτελέσματα.

Ό καθηγητής Άμεδαϊος Πεϋρών, ούτι- 
νος ό βίος όσημ.έραι δύων έπαξίως έσκιαγρα- 
φήθη ύπδ τοϋ Κόμητος Φεδερίγου Σκλοπί- 
ου, έφόρου τής ακαδημίας τών έπιστημών, 
οικείος τώ άπό Καλουσίου Ούαλπέργα, κα
τέστη γνωστός διά διαφόρων σπουδαιοτά- 
των έπί τής Σημιτικής συγγραμάτων. Χά
ριν τής πρωτοβουλίας έκείνης ένός τών σε
μνωμάτων αύτής ή Πατρίς τοϋ Καβούρ καί 
Γιαβέρτου ήρξατο άναγνωρίζουσα τήν ά
ξίαν καί τό ενδιαφέρον τοιούτων σπουδών, 
αίτινες τοσοϋτον συνετέλεσαν εις τήν πρό
οδον τής συγκριτικής φιλολογίας, τής ε
θνολογίας καί τής Ιστορίας.

Ή 'Ελλάς είναι ή μόνη τής ’Ανατολής 
χώρα ή καταδείξασα,όπόσον αισθάνεται τήν 
σπουδαιότητα αυτών.

Όδέ Γαλανός άπό τοϋ έτους 1848 κα
τέστησε διά μεταφράσεως γνωστήν τήν Βα- 
λαβαράταν μετά διαφόρων άλλων τής ’Ιν
δικής μνημείων. — Ή έν τώ έν Άθήναις 
’Εθνικώ Πανεπιστημείω ανίδρυσες καθηγε- 
τικής έδρας πρός παράδοσιν τής Σανσκρι
τικής θά ήτο ήδη δ καταλληλότερος τρόπος, 
δπως άποδείξη, δτι ή πόλις τής Άθηνάς 
αείποτε κατέσχε μεταξύ τών συναδέλφων 
τής ’Ανατολής χωρών τήν πρώτην θέσιν 
έπί τής ύψηλής μαθήσεως.

Έκ πρώτης όψεως απορεί τις πώς ή Εύ
ρώπη, ή άπό πολλοΰ ήδη οίκείαν καταστή- 
σασα τήν φιλολογίαν φυλής άλλοτρίας τή 
ήμετέργ, τής Σημιτικής, πώς, λέγω, το- 
οοϋτον ύπέστη κόπον, ινα στρέψη τάς ιδί
ας έαυτής σπουδάς έπί τών αριστουργημά
των τής Ινδικής- Άλλ’ έάν έπί μακρόν 
σζεφθώρΐν, έξάγομεν ότι ήμεΐς αύτοί έ-

νεμηθέντος αυτή παρά τοϋ συγγραφέως τών 
« Ανατολικών ». Καθ’ δσον άφορά τά βι
βλία τών 'Εβραίων, εΐ καί οί Γερμανοί έ
ξηκολούθησαν σπουδάζοντες αυτά περι- 
παθώς, ώς μ.νημεΐα τής χριστιανικής πί- 
στεως, ούδείς ύπάρχει πεπαιδευμένος ό ά- 
γνοών δτι οί Ινδοί άποτελοΰσι τόν μόνον 
τών άρχαίων λ.αόν, δςτις έπί φιλολογία 
τε καί έπιστήμαις δύναται νά συγκριθή πρός 
τούς "Ελληνας. Δέν ελαβον μέν βεβαίως 
τήν αίσθησιν έκείνην τής τελειότητος, τής 
παραγαγούσης τόν Παρθενώνα, τήν Ίλιά- 
δα, τόν Οΐδίπουν, τόν Φαίδωνα, μ.νημεΐα 
απαράμιλλα* παρέσχον δμως δείγματα 
τής μάλλον γονίμου καί εύστρόφου εύφυί- 
ας, μεγαλοπρεπούς έν ταϊς έποποιίαις (α), 
παθητικής έν τώ δράματι, έμβριθοϋς έν τή 
φιλοσοφία, οξείας έν τή μαθηματική, εφευ
ρετικής έν τή άστρονομία, σοφής δέ περί 
τήν νομοθεσίαν.

Κατεδείχθη ουτω πληρέστατα δτι ή ημε- 
τέοα φυλή, ή άναδείξασα τόν "Ομηρον, τόν 
Δάντην καί τδν Βαλμίκην έπλασε τάς έπι
στήμας, ώς καί τάς τέχνας, καί μόνη ά- 
πέδειξεν,δτι τδ ισχυρόν τής ελευθερίας πνεύ
μα εΐναι άπείρως άνώτερον ού μόνον παρά 
τοΐς φιννομογγόλοις,άλλά καί παρά τοϊς ου
τω πως καλουμένοις υίοϊς τοϋ Σήμ, ή ύπε- 
ροχή τών όποιων ύπδ θρησκευτικήν έποψιν 
ύπήρξεν έν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις τοσοϋ
τον παραδόξως μεγαλοποιηθεϊσα, ώστε έπί 
τέλους έθεωρήθησαν οί άντιπρόσωποι τοϋ 
μονοθεϊσμού. Τοιουτοτρόπως έφηομ-όσθησαν 
αύθαιρέτως παρά πάσι τοϊς Σημίταις οί 
πρδς τούς 'Εβραίους έπιδαψιλευθέντες έπαι
νοι ώς πρδς τήν επιστήμην μάλλον ή τήν 
θεολογίαν.

Τωόντι, ίν μόνον γεγονός θίγοντες, έάν 
δ Χριστιανισμός έγεννήθη έν τή Ίουδαία, 
τίς δύναται νά άρνηθή τήν άπειρον έπιρρο- 
ήν, τήν οποίαν έπί τής άναπτύξεως αυτού

(α) Ή 'Ραμαίτι; (ραμαϊάνζ) έζιταλιαθίΐσα ύπό 
το5 μεγαλασταΰρου Γκερεσίου μετά τή; Μεγά
λη; Βαρατείοο; (μαχαβαράτα). Έν ουσία τό τε- 
λευταΤον τοΟτο εΐναι απάνθισμα μι5; τών τεχνη
τών έποποιϊών, τοΟ l!aliul>harala τοΟ Am lira.

λάβομεν στενοτέρας σχέσεις μετά τών Ση- 
μιτών ή μετά τών ήμετέρων αδελφών, πέ
ραν τών Ύμαλαΐων όρέων οίκούντων, συν- 
τυχόντων μέν ποτέ πρός στιγμήν τοΐς ύ
πό τόν Αλέξανδρον στρατιώταις, δσον τά
χιστα δέ λησμονηθέντων. — Οί Άριανοί 
τής Ευρώπης, τόν χριστιανισμόν άσπασά- 
μενοι, παρέλαβον τά ιερά τών 'Εβραίων βι
βλία, ενιοι δέ αύτών μάλιστα συνείθισαν 
ούτως περί τό έβραϊστί σκέπτεσθαι καί έ- 
νεργεΐν, ώστε τινές τών έπί Κρόμ.βελ ΙΙου- 
ριτάνων, πρός τούτοις διάφοροι τών νϋν 
διαμαρτυρομένων, όμοιάζουσι πρός άλη- 
θή τοϋ ’Ισραήλ τέκνα κατά τε τήν διάλε
κτον, τάς ιδέας καί τήν φιλοχρηματίαν.

Μετά τήν διάδοσιν τής χριστιανικής πί- 
στεως νέα τις Σημιτική προσηλϋτις έται 
ρία, ή τοϋ ’Ισλαμισμού, ώθησε τούς Αρα
βας έπί τών γραικορωμαϊκών έπαρχιών, ού- 
τοι δ’ έξηκολούθησαν τήν θριαμβευτικήν 
αύτών πορείαν μέχρι τής μεσημβρινής Γαλ
λίας, άποδιωχθέντες πέραν τών Πυρηναί
ων μ.όνον ύπο τών νικηφόρων οπλών τοϋ 
Καρόλου Μαρτέλλου καί τών Φράγκων.

Μέχρι τής πρώτης ’Εθνεγερσίας, ής θέα- 
τοον έχρημάτισε τό έν Παρισίοις Πανεπι- 
στήμιον καί τής όποιας τήν ιστορίαν συν- 
έγραψεν ό Βικτώριος Λεκλέρ, ή Αραβική 
φιλολογία φαίνεται μόνη έν Ανατολή καί 
'Ισπανία ή δυναμένη νά έξακολουθήση τάς 
μεγάλα; έπί τής έλληνικής παιδείας παρα
δόσεις’ δυνάμεθα δέ πρός στιγμήν νά πι- 
στεύσωμεν δτι ή άριανή φυλή τής ήμετέ- 
ρας ήπείρου, άποπνιγεΐσα έντός άτμοσφαί- 
ρας, δπου σπανιώτατά είσι τά άναγκαΐα 
καί ζωτικά είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν 
στοιχεία, θά καθίστατο πάντη άνίκανος πε
ρί τήν συνέχειαν τών ένδόξων περί Αθηνών 
παραδόσεων.

Αλλ’ ή όσημέραι κατά τής Σημιτικής έ“ 
πιρ^οής διενεργουμένη άντίδρασις εΐναι έν- 
τελής. Οί “Αραβες τρόπον τινά έξηφανί- 
σθησαν άπό τής σκηνής τοϋ κόσμου’ ή δέ 
Αραβία, έπανελθούσα είς ήν διετέλει άγρί- 
αν πρό τοϋ Μωάμεθ κατάστασιν, είναι λί
αν αξία τοΰ τίτλου τοΰ ανελεύθερου, άπο-

πέση; Δώρα; Ίστριάδο; άνεγνώσθη γαλλιστί ε
νώπιον τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εται
ρίας, ής ή Δώρα Ίστριάς αποτελεί έτ,ίτιμον μέ
λος, καί κατόπιν έδημοσιεύθη έν τή εΰϋπολήπτφ 
’Αθηναϊκή έφημερίδι La Grdce. Τά τυπογρα
φικά παροράματα δμως τοΟ γαλλικού κειμένου 
ήνάγκασαν τήν διάσημον συγγραφέα νά ίπιτρέψη 
μεταγλώττισίν τινα εις τήν ιταλικήν ύπό τόν δ
ρον ΐνα ή Ιδία έπιθεωρήση αύτήν έπιμελ&ς- 
εΐναι δέ ή πσροΟσα μετάφρασι; ή περικοσμοΟσα 
ήδη τάς σελίδας τή; ήμετέρα; Έπιθεωρήσεως. 
(Ύποσημείωσι; τής Ρ. luropca).

(α) Έν τή αύτή χώρα τής Ινδικής διασώ
ζονται πλήθη ούχί άριανα, ονομαζόμενα δραδι- 
δικά ή προϊνδικά αρχαιότερα έν τή χερσονήσιρ 
των άρίιυν. Έν τω βιβλίψ Άλ«ρέοου Μωρό 
ΊΙ Γή καί ό άνθρωπο; (La tcrre cl 1 liOmme) 
(φυλή κίτρινη 3 έκδοσι; σελ 424—26), ένθα 
δύναται τις vj TSρ, τή περί τ&ν δραόιδ'.ζ.ών φυ
λώ·, περίληώιν.
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έξήσκησεν ό ελληνισμός; Τίς δύναται νά 
αμφισβήτηση είς τούς "Ελληνας πατέρας, 
μαθητάς τοϋ Πλάτωνος, τδν σχηματισμόν 
τίς θεολογίας’;

Β'.
Ό Φραγκίσκος Μπώδρεϋ, εύπαίδευτος 

καί λίαν περί τά τοιαΰτα είδήμων, συμπα
τριώτης τοϋ Ευγενίου Βουρνού, καθά γεν
νηθείς έν 'Ραβένη, έζ ής κατήγοντο οί Βουρ
νού, ό επιστήμων συγγραφεύς τής έπί τών 
Βεδών « Μελέτης τής έπιστήμης «τής γλώσ
σης καί της συγκριτικής Γραμματικής τών 
κλασικών γλωσσών » προοιωνίζεται τω 
συγγράφει τοϋ Βασιλέως Νάλα λαμπρόν 
μέλλον. Το πιστεύω, λέγει αύτός, είσέτι νέ
ος’ ό δέ αριθμός τών άπό τοϋ 1 859 μέχρι 
τοΰδε δημοσιευθέντων συγγραμμάτων του 
είναι ήδη άξιος λόγου. Μεταξύ δέ αύτών ύ
πάρχουσι χειρόγραφα φιλολογικά, ιστορικά, 
φιλοσοφικά, στίχοι, δράματα, τραγοιδίαι, 
βιογραφίαι, επικρίσεις, εφημερίδες....

Άλλά ταύτοχρόνως ό συγγραφεύς έδημο
σίευσε σπουδαία πονήματα περί τής ’Ινδικής 
χώρας, τής γλώσσης, τής φιλολογίας καί 
τής Σανσκριτικής μυθολογίας.

Έγώ υπισχνοϋμαι, Κύριοι, ν’ ασχοληθώ 
μόνον περί τών σπουδών τούτων,έν ς·> διανο
ούμαι ν’ ακολουθήσω έν σχέδιον περί τών έν 
τή άνω ’Ιταλία γενομένων ’Ινδικών σπουδών.

Ό καθηγητής Δεγουβερνάτος δικαίως 
διεκδικει παρά τοΐς όμοεθνέσιν αύτοΰ τήν 
δόξαν τοϋ άνακαλύψαι τά ίχνη τών άχρι 
τής ’Ινδικής τόν μέγαν Μακεδόνα άκολου- 
θησάντων 'Ελλήνων. Ή έκθεσις αύτοΰ περί 
τών έν ταΐς άνατολικαΐς Ίνδίαις ’Ιταλών πε
ριηγητών (Φλωρετία 1 867) ούδεμίαν πλέ
ον άφίησι περί τοιούτου ζητήματος απορίαν. 
Άπό τοϋ Ίωάννου Καρπίνου, δεξιού πρέσβε
ως Ίννοκεντίου τοϋ Δ', έπισκόπου τοϋ Άν- 
τιβάρεως έν ’Αλβανία (γεννηθέντος περί τό 
1 254) καί τοϋ Μάρκου Πόλου (α) τοϋ περι- 

βοήτου 'Ενετού εμπόρου (γεννηθέντος περί 
τό 1250) μέχρι τοϋ Τηγαφέττα (β) καί 
Σασσετίου, οί ’Ιταλοί έσπούδασαν τάς χώ
ρας έκείνας μετά ζέσεως και νοημοσύνης, 
πράγμα, τό όποιον περιποιεΐ αύτοίς τιμήν. 
Κατόπιν τούτων δ Γ ουβερνάτος έπιβεβαιοϊ 
ό'τι αποβαίνει άδικος ή εις τούς Πορτογάλ- 
λους άπόδοσις τών παρά τών ’Ιταλών όντως 
γενομένων ανακαλύψεων. Έν τώ φιλολογι
κό» σταδίω τών εύπαιδεύτων Άγγλων τε 
καί Γερμανών, εΐς οδς όμολογουμένως οφεί
λονται αί τών Ινδικών σπουδών πρόοδοι, 
προηγήθη δ Σασσέττιος. Αύτός διείδε τήν 
σπουδαιότατα τής Σανσκριτικής καί τών 
σχέσεων αύτής πρός τάς πλείστας γλώσσας 
τής ήμετέρας ήπείρου.

Είναι άναντίρρητον λοιπόν δτι ή ’Ινδία 
δέν είναι πρός τήν ’Ιταλίαν «Γή άγνωστος.Ώ

"Ωσπερ έν ταύταις, ούδέ έν ταΐς άλλαις 
τών σπουδών αρμόζει νά περιτυλίξωμεν τό 
νήμα τής παραδόσεως, τό άτυχώς άκαρπου 
διατελοϋν άπό τής περιόδου έκείνης τής κα- 
ταπτώσεως έν δλη τή μεσημβρία, τή έπι- 
τρεψάση είς τά βόρεια έθνη τών Καρπαθίων, 
τών Άλπεων καί τών Πυρηναίων νά κατά- 
σχωσιν έν Εύρώπη τήν πρός τόν μεσημβρι
νόν πολιτισμόν άνήκουσάν ποτέ θέσιν. ’Αλ
λ’ οίαιδήποτε καί άν ώσιν αί περί αίσιωτέ- 
ρου μέλλοντος έλπίδες, πρόδηλον δτι ό Γου
βερνάτος έδυνήθη νά έπιπλήξη τούς ομοε
θνείς αύτού, διότι δέν έπωφελήθησαν τής εύ- 
καιρίας νά προλάβωσι δύο αιώνας τούς Άγ- 
γλους έν ταΐς σπουδαΐ; ταύταις, άποτε- 
λούσαις τό αθάνατον τοϋ Βρεταννικοϋ έ
θνους σέμνωμα.

Ή μικρά Ινδική ’Εγκυκλοπαίδεια (Του- 
ρϊνον Λέσχερ 1867),κατά τό αύτό έτος δη- 
μοσιευθεΐσα καί πρός τόν φέροντα τό παρά-

• Δικαίω · καί μεταφρασΟέντι έν ’Αθήναΐί έν 
τή Ελληνική ’Ανεξαρτησία άπεπειράθην έγώ 
νά σώσω ιδέαν τινά των περί ’Ινδική; και τ&ν 
κατοίκων αύτή; γνωματεύσεων του.

(β) Ό Τηγαφέττα; ήτον έκ Βικεντία;· έγώ ά- 
πέστειλα εΐ; τήν έν Παρισ'.οι; Γεωγραφικήν 'Ε
ταιρίαν περίεργόν τι έγγραφον περί τοϋ διακεκρι
μένου εκείνου περιηγητοΟ, διατηρούμενου έν τφ 
Άρχειοφυλακίιρ τή; Ένετια;. 

σημον τοϋ μεγαλοσταύρου Κύρ. Κορέσσιον, , 
πρώτον τής 'Ραμαΐτιδος μεταφραστήν, άφι- 
ερωθεΐσα, δέν είναι απλή τις σύνοψις τών 
παρά τών ’Ιταλών περιηγητών είς ήμας πε
ρί ’Ινδικής άφηγηθέντων, καί τοι τό πόνη
μα τούτο δύναται νά θεωρηθή μέν ώς στοι
χειώδης πραγματεία, άλλά έξόχου τυχοΰσα 
έπεξεργασίας έκ πάντων,δσα γινώσκομεν πε
ρί χώρας, ένδιαφερούσης ού μόνον τους πε
παιδευμένους, άλλά καί όποιονδήποτε άμοι- 
ρον ποιήσεώς τε καί τέχνης.

Τώ όντι’ ή Μικρά ’Ινδική ’Εγκυκλοπαί
δεια δέν περιέχει μόνον τήν έζήγησιν τών 
κοινοτέρων Σανσκριτικών, ών πολλά είσι 
στενογραφήματα σαφέστατα καί λίαν ακρι
βή έπϊ τής γεωγραφίας, τής μυθολογίας, 
τής ιστορίας, τής φιλολογίας καί τών ’Ιν
δικών έθίμων.

Ό Μπώδρεϋ ήθελε ταχέως νά ϊδη τό α
ξιόλογου εκείνο βιβλίον γαλλιστί μετηγλωτ- 
τισμένον. Τοσοΰτον λυσιτελές έθεώρει αύτό 
πρός πάντα βουλόμενον νά είσδύση άπ’ εύ- 
θείας είς τήν περί τών Ινδικών κειμένων 
γνώσιν.

Ή δέ όσημέραι έν ’Ανατολή διάδοσις τή; 
’Ιταλικής γλώσσης τοσαύτας λαμβάνει δια
στάσεις, ώστε οί πεπαιδευμένοι θέλουσιν 
αίσθανθή ήττον τοϋ Γάλλου τήν άνάγκην 
τού έννοήσαι τήν έγκυκλοπαιδείαν,έν τή κατ’ 
αύτούς γλώσση μεταπεφρασμένην.

Αί περί τής ’Ινδικής Εποποιίας Σπου- 
δαί (Φλωρεντία 1868) καθιστώσι γνωστόν 
δτι διά τής Σανσκριτικής δύνανται νά λυ- 
θώσιν τά ύψηλού Ενδιαφέροντος ζητήματα, 
τών όποιων ή λύσις έπεξηγεΐ τήν παραγω
γήν καί σημασίαν τών δοξασιών έκείνων, 
αϊτινες ύπό διαφόρους μορφάς εύρίσκονται 
παρ’ άπασι τοΐς έν τε τή Άσία καί Εύρώπη 
άριάνοϊς έθνεσι.

Αί Σπουδαΐ διαφέρουσι τών Βεδικώτ τής 
ίποποιίας πηγώντάς οποίας έπλούτισεν 
ό Α. Δεγουβερνάτος, καθ’ δσον δ συγγρα
φεύς τάς έκαμε νά παρακολουθώσι τάς έπί 
τής 'Ραμαήτιδος καί Μεγάλης Βαρατεΐδος, 
άπ’ άρχής δημοσιευθείσας έν τή ’AraioJixii 
αύτού Επιθεωρήσει.

Δυστυχώς, άν οί πεπαιδευμένοι συμφω- 
νοϋσι περί τής έν ταΐς έποποιΐαις ένυπαρ- 
χούσης σπουδαιότητος, ούδαμώς όμογνωοΰ- 
σι περί τοϋ τρόπου τής ερμηνείας αύτών. 
Διχογνωμίαι μάλιστα ύπάρχουσι περί τού
των δμοιαι πρός τάς.έπί τών δμηρικών έ- 
πών άναφυείσας.

'Ο Δεγουβερνάτος ούχ ήττον έδύνατο νά 
έξενέγκη τήν ιδίαν εαυτού γνώμην περί τοϋ 
σοβαρού τούτου ζητήματος έν ταΐς περί 
τής ’Ινδικής εποποιίας σπουδαΐς αύτοΰ' έ- 
πραξε δέ τδ τοιοΰτον μετά τής διακρινού- 
σης αύτδν έλευθεριότητος. Καί έν μέν τώ 
πρώτω κεφαλαίω προσπαθεί νά καθιέρωση 
έπί τή βάσει τών ’Ινδικών κειμένων δτι οί 
έπικοί ήρωες ούδέν άλλο είσιν ή μεταμορ
φώσεις τών Βεδών, έν δέ τώ δευτέρω αύτός 
έφαρμόζει έπί τής 'Ραμαΐτιδος τήν άνάπτυ- 
ξιν τών προηγηθεισών άρχών έν τοΐς άρ- 
θροις Rima καί Mahibhdrata τής ’Ινδική; 
’Εγκυκλοπαίδειας. Κατ’ αύτδν έν τώ Ri
ma δέν Οά ύπάρχη ιστορική πραγματικό-
της μεγαλειτέρα ή έν τοΐς υίοΐς τής ’Αλκ
μήνης. (α)

Οί ηλιακοί ουτοι θεοί θά συνηγωνίζοντο 
(ώς τδ πρότυπον αύτών δ τού Βριτρά νικη
τής, Άνδρας) κατά τοϋ σκότους, τοϋ χειμώ
νος, τής νυκτός, τών σκοτεινών άτμών, κα
τά τών ζηλοτύπων δαιμόνιων τών έν τοΐς 
κόλποις τών νεφών τηρούντων τά υδατα, 
δπως παρακωλύσωσιν αύτοίς τήν γονιμοποί- 
ησιν τής διψώσης γής.

Ή κατάκτησις τής μεσημβρινής ’Ινδίας 
καί δ πόλεμος τής Τροχάδος είναι πραγμα
τικά" καί δμως τά γεγονότα ταΰτα διά τήν 
έποποιΐαν καί τάς ^αψωδίας τοΰ 'Ράμα καί 
τοΰ Άχιλλέως καθίστανται μόνον άντικεί- 
μενον μυθικών συμβάντων. Έν άρχή οί Ίν- 
δοευρωπαϊκοί μύθοι, λέγει δ Μπώδρεϋ, ύ
πήρξαν ή έξήγησις τών ούρανίων φαινομένων, 
αύθορμήτως γενομένη ύπδ παρθενικών μέν,

(α) Ό Ράμα; είναι ή προσωποποίησή ένό; ή- 
λιαχοΟ Οεοϋ χαταβαίνοντος επί τής γή; πρόςσυμ- 
πλήρωσιν πάντων τ&ν άποδιδομένων αύτφ σχη
μάτων εν τφ μεγάλψ ποιήματι τής 'Ραμαίτιεος 
(’Ινδική Εγκυκλοπαίδεια.)

fa) Έν τφ τ.ερί Μάρκου Πόλου λόγψ άπαγ- 
γελθίντι πρός ττ,ν έν Τεργέστη ’Αθήναν, ά ν ά
τυπο θέντι έν Ίστρία μ έ ν έν τφ Τεργε- 
σταίψ Παρατηρητή, έν Φλωρεντία €έ έν τφ
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άλλ’ ισχυρών καί ποιητικών πνευμάτων. 'Ό
τε δέ παρελήφθη δ τρόπος ουτος τοϋ θεωρεΐν 
τά πράγματα, αύτοί έμειναν ώς διηγήματα 
καί έκφράσεως τρόποι' πρδς τούτου; 0 ά- 
πέβλεψαν ή ποίησις καί ή ιστορία τών με
τά ταϋτα χρόνων.

Ό διάσημος βιβλιοφύλ.αξ τοϋ Ινστιτούτου 
τής Γαλλίας, Άλφρέδος Μώρεϋ, ό διαιρών 
τήν γνώμην ταύτην μετά τών έξόχων κα
θηγητών Α. Καιν, Μαξίμου Μύλλερ καί 
Μιχαήλ Βρεάλ, διδασκόντων έν Γερμανία, 
’Αγγλία καί Γαλλία, έφήρμοσεν αύ’Όυς με
τά τής ΐδιαζούσης αύτώ έπιστήμης τε και 
σοφίας είς τά θρησκεύματα τής 'Ελλάδος.

Η δέ γνώμη, ήν έκφέρει έπί τών έπο- 
ποιών καί τών ού σμικράν, ούτω πως, ιστο
ρικήν άξίαν κεκτημένων παραδόσεων, πόρ- 
£ω άπέχει τής υποχωρήσεως. Έντδς δέ και 
αύτοϋ τοϋ Πεδεμοντίου αύτή δύναται ν’ ά- 
ναδείξη πρωταγωνιστήν ένα τών άνθρώπων, 
οΐτινες μεγάλως συνετέλεσαν είς τήν πρόο
δον τών έν τή ινδική σπουδών, τδν σοφδν 
τής 'Ραμαίτιδος μεταφραστήν, τδν μεγαλό
σταυρον Γάσπαρον Γκορέζιον, έφορον τής 
βιβλιοθήκης τοϋ έν Τουρίνω Πανεπιστημίου.

Γ'.

Ό καθηγητής ’'Αγγελος Δεγουβερνάτος, 
δέν είναι φιλολόγος, χάριν τής τάξεως τών 
πεπαιδευμένων μόνον συγγραφών. Ό συγ
γραφείς τών ΓαμηΑΙωΐ iOifiar είναι πνεϋ
μα κατά πολλά δραστήοιον, άδιακόπως μο- 
χθών υπέρ τής διαδόσεως τών ιδεών του. Ό 
εύπαίδευτος, δστις, μή έγκαταλείπων τάς 
προσφιλείς αύτώ σπουδάς, συνέστησεν έν 
Φλωρεντία τήν « ’Λ raro-tixi/v Έπιθεάρη~ 
σι?, » διηύθυνε τήν ΣύγχροΓοκ κατά δέ 
τδν Δεκέμβριον τοϋ παρελθόντος έτους ί
δρυσε τήν « Ευρωπαϊκήν », άπδ καλοκάγα- 
θίας δέν έδύνατο ν’ άνεχθή βλέπων τήν 
λαμπράν τής Ινδικής φιλολογίαν σχεδδν 
περιωρισμένην έν τή βορείω ’Ιταλία έντδς 
στενοτάτου λογίων χώρου. Ουτος έσκέφθη 
δτι έν πόλει, οΐα ή Φλωρεντία, ή θεατρική 
καλαισθησία είναι γενική, τδ δέ κατολλη- 

ι λότεοον μέσον τοϋ έφελκϋσαι τήν προσοχήν 
έπί τών αριστουργημάτων τής ’Ινδικής θά 
ήτο ή παράστασις ινδικού τίνος μελοδρά
ματος. ’Αλλά δέν άπεμιμήθη τδ θέατρον 
τοϋ A’cAiterbi, προσενεγκόντος τώ κοινώ 
τήν μόνην μετάφοασιν τοΰ θαυμαστού 
δράματος τοϋ Κα ίιόάσον, εκείνης τοϋ Ca- 
cunlald, περί ού ό Έρδερ, ό Οαυμάζων αύ
τδν, δσον ό μέγας Γαίκτης, έπιφωνεϊ μετά 
τούτου δτι αΐ σκηναί έν αύτώ συνδέονται 
μετ’ άλλήλων, ώς δακτυλίδια έξ άνθέων" 
Ο Δεγουβερνάτος, έκ τών σπουδών του όρ- 

μώμενος έπί τής Ινδικής εποποιίας, ήρύσατο 
έκ τίνος τών μεγάλων έπικών ποιημάτων 
τδ Mahubaralu, ήτοι τδ περιπαθές έπεισό- 
διον τών έρώτων τοϋ Νάλα καί τής Δαμαι- 
αντίδος.

Ό Βυαζάς, 8ν ή παράδοσις θεωρεί ώς συγ
γραφέα τής Μεγάλης Βαρατείδος, είς πεί
σμα τής περί τής άποδοθείσης αύτώ σπου- 
δαιότητος έπί τής συγγραφής, δέν είναι, Κύ
ριοι, άρκούντως γνωστδς έν τή μεσημβρι
νή Εύρώπη, δπως κρίνω άλυσιτελή πάσαν 
περί τοϋ μυστηριώδους αύτοϋ προσώπου μνεί
αν.

Άπδ τής γενετής αύτοϋ δ πάππος τών 
Πανδαβά παραχρήμα αύξάνει τδ σώμα του 
διά μι&ς πράξεως κατ’ ιδίαν αύτοϋ βούλη- 
σιν" κατόπιν αύτδς (ό ένδοξος, δ σοφδς) άνα- 
γινώσκει τάς Βέδας (vedds) τους Άγγας 
CAngds) καί τούς Ίτιασάς (JlihAsdiJ. Ού
δείς δμοιάζει αύτώ κατά τάς τε θρησκευτικάς 
ασκήσεις, τήν νηστείαν, τήν γένεσιν καί 
τήν θηριωδίαν. Αύτδς διαιρεί είς τέσσαρα 
μέρη τήν μονότονον Βέδαν" παντδς δέ άλ
λου περί τήν Βέδαν είδημονέστερος δ Βρα- 
μάρσκης, γνώστης τοϋ παρελθόντος καί 
τοϋ μέλλοντος, ποιητής πιστδς είς τήν αλή
θειαν, άγνδς έγεννεαλόγησε τδν ΙΙανδοϋ, 
fPdnduJ τοϋ Δριταρακτρϊ ( Dritardktrd) 
καί τδν Βιδουρά (BiduraJ. Ιδού πώς ά- 
ποφαίνεται, ή ιδία Maliddhdrata περί τοϋ 
ήρωϊκοϋ συγγραφέως τής ιστορίας τών 
Κοιροϋ καί τών Πανδοϋ Κρισχνά Δβοίπαγι- 
ανα έπονομασθέντος Βυαζά, υίοϋ τής παρ
θένου (γνήσιας) Σατισβατί τής μυροφόρου 

(Gandhavalt) καί Παρηζάρα τοϋ πρώτου 
τών μονίχων. Άλλ’ δ συγγραφευς, τδν όποι
ον ή ινδική παράδοσις μετά βεβαιότητας 
αναφέρει ώς συντάκτην τοϋ Μαχαβαράτα 
καί ούτινος έξελήφθη ώς ^αψορδοϋ τδ έπώ- 
νυμον, είναι πρόσωπον, τοϋ όποιου ή ΰπαρ- 
ξις άμφισβητεΐται μάλλον τής τοϋ 'Ομή

ι

ρου.
Φαίνεται δτι τοΰ θεολόγου, τοϋ ποιητοϋ, 

τοϋ φιλοσόφου, είς δν άποδίδοται ένταυτώ 
δ τίτλος συμπληρωτοϋ τών Βεδών, ή δόξα 
τοϋ σχηματίσαι μίαν τών μεγάλων έποποι- 
ΐών και θεμελιώσαι τδ Βεδικδν σύστημα 
(vidhantaείναι ή προσωποπόίησις μιας ο
λοκλήρου περιόδου τής πλούσιας σανσκριτι
κής φιλολογίας.

Ή Μεγάλη Βαρατεΐς, ήτις καί μόνη ή- 
Οελεν άρκέσει πρδς δόξαν αύτοΰ, είναι κο- 
λοσσιαΐον ποίημα έκ 1 8 ασμάτων (ParvasJ 
μάλλον ή ήττον διεξοδικών, περιλαμβανόν- 
των 100,000 δίστιχων (flokaj> έννεάκις 
μεγαλειτέρων τή; ’Ιλιάδος καί τής Όδυσ- 
σείας συνηνέγμένων. Έν τή έποποιΐγ 
ταύτη περιγράφεται δ πόλεμος τής έπί 
τής Ινδικής δεσποτείας τών υιών τοϋ 
Δριταρχιγτρϊ ('DhrilarashtraJ καί τοϋ Παν- 
δοΰ κατά τών έζαδέλφων αυτών τών Ααη- 
ravas καί τών Hattdatas, είς 8ν έλαβε μέ
ρος πληθύς ήγεμόνων τε καί λαών καί δς- 
τις άπέληξεν εις τήν καταστροφήν τών κυ- 
ριωτέρων ινδικών οικογενειών. Φαίνεται 
δτι τδ ποίημα άρχήθεν συνέκειτο έξ 24,000 
δίστιχων, άλλ’ δτι κατέστη ακολούθως 
ή γενική αποθήκη τών κατά διαδοχήν 
σχηματισθέντων ψαλμών" « Δέν υπάρχει 
έν τώ κόσμω, λέγει τδ ίδιον Μαχαβαράτα, 
ούδέν διήγημα τδ μή κατέχον θέσιν έν τή 
ιστορία ταύτη, συλλογή δλων τών παρα
δόσεων. Πάν τδ έν αύτώ συνηρμολογημέ- 
νον δύναται νά ύπάρχη άλλαχοϋ, άλλά 
τδ μή έν αύτώ ευρισκόμενον ούδαμοϋ άλ
λοθι ύπάρχει. » "Ενεκα τών προσθηκών τού
των τδ ποίημα πολύ άπώλεσε" άλλά τά 
πολλά επεισόδια, δι’ ών έπισκιάζεται τδ 
άντικείμενον, τοιοΰτον διεγείρουσιν ένδια- 
φέρον, ώστε δ Pavie, ό Foucaux, ό ΒορΡ 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ. ΣΤ'.)

καί ό Η'ilkitlS λυσιτελή έκριναν τήν με- 
τάφρασιν. Κατά τήν έν τώ τελευταίω σχή- 
ματι συμπλήρωσή τής Μεγάλης Βαρατε- 
ίδος, λαβοϋσαν χώραν κατά τδν πρώτον 
τή; χριστιανικής έποχής αιώνα, Βραχμά- 
νες ήθελησαν βεβαίως νά συνομολογήσωσι 
τάς σπουδαιοτέρας παραδόσεις τής χώρας 
των.

Ή κολοσσιαία αύτη έκδοσις θέλει άπο- 
περατωθή, καθ’ α ύποτίθησιν δ Φουκώ, ώς 
έκ τής ανάγκης τοϋ νά προσβάλη τήν δρα
στήριου τών βουδιστών προσηλύτιδα έται
ρίαν, τήν πρδς απαντας άποτεινομένην 
καί πολλαπλασιάζουσαν τά ίδια έαυτής έρ
γα. Δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν, δτι οί 
κήρυκες τής νέας θρησκείας ούδέ τών γυναι
κών έφείδοντο' ήτο δέ λίαν σπουδαία ή 
έν τοΐς κόλποις τής Ορθοδοξίας διαφύλαξές 
αυτής.

Ή Γραφή, λέγει ή Μαδαβά, διακηρύσσει 
δτι δύνανται ν’ άναγνύσωσι τήν Βέδαν μό
νοι οί φέροντες τδ παράσημον τής ίερας 
ταινίας (αί τρεις πρώτα·, φυλαί)' άλλά τοι
ουτοτρόπως διδάσκει δτι ή σπουδή τών βι
βλίων έκείνων έσεται αφορμή δυστυχίας 
είς τε τά βιβλία καί τους Ξονδρας (έφε- 
στίους θεούς). Αί γυναίκες κατετάχθησαν 
είς τήν αύτήν γραμμήν τών Cudras ή υπη
ρετών, τουτέστι τών JiazJroir. Άλλά τοι
ουτοτρόπως διδάσκει πώς αί δύο αύταΙ 
τάξεις θέλουσι δυνηθή νά γνωρίσωσι τά μέ
σα, δι’ ών θέλουσι φθάσει εις τήν μέλλουσαν 
ευδαιμονίαν.

Διά τών Uovparudur καί άλλων πονη
μάτων τοϋ αύτοϋ είδους μάλιστα, διότι ή 
τριπλή Βέδα δέν δύναται νά έννοηθή παρά 
τών γυναικών τών Ξονδρας ή παρά τών 
έξ άλλων τάξεων έκπεσόντων προσώπων, 
ό Μονίχος Βυαζάς, άπδ καλοκάγαθίας φερό- 
μενος, συνέταξε τδ Μαχαβαράτα.

Πολλοί πεπαιδευμένοι προσέθηκαν είς τά 
δύο έπικά ποιήματα τάς δεκαοκτώ λόι- 

paridac, αί έποΐαι κατά τδν διάσημου 
Utlson έχουσι τήν πηγήν των έν τώ Μα
χαβαράτα.

Άλλοι έχουσιν άπ’ απεναντίας σημειώ- 
___________________33.
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βεις δτι Οά ήτο δύσκολου νά καταδείξωσι 
τάς σχέσεις τινών srovparddar πρδς τδ jta- 
^■aCapdra καί τδ βαμαΐάκα.

Βεβαίως αί Πουρανάδες άναπλάττουσιν α
ξιώματα τινα έκ παραδόσεως Βεδικά ύπδ 
τήν έπιρροήν εταιρικού πνεύματος’ έδύνα- 
τό τις νά είπη δτι δ Βράμας έξυψώθη ιδι
αιτέρως έν ταΐς έκκλησιαστικαΐς ίστορίαις 
τών έταιριών, πρδ πάντων ύπέρ τοΰ Βι- 
σνοϋ $ τοϋ Σίβα κα’. έπ’. ζημία τών άλλων 
θεών. Ό Ευγένιος Βουρνού μετέφρασε τήν 
Βαγκαβάτιδα Κουρανάδα (Bhagara Ku- 
ranalaj (Παρίσιοι 1840), περιέχουσαν ττ,ν 
ιστορίαν τού Βισνού. Ό Ούΐλσων λέγει δ- 
τι ό Βισνού Πονραναχ, ούτινος τδ πνεύ
μα είναι τδ αύτδ, έν δέ τή εισαγωγή ανα
λύει τάς .πουρανάιΐας, δέν υπολογίζει όλιγώ- 
τερον τών 400,000 στροφών.

Ή μέθοδος, ήν οί Βραχμάνες ήκολ.ούθη- 
βαν, έσεται άείποτε καθιερωμένη παρ’ δλων 
τών ιερατικών σωματείων, άτινα Οέλουσι 
λάβει κείμενον έκπροσωποιούν τδν Θειον Λό
γον κα’. παράδοσιν ούσαν τδ σχόλιον αύτών. 
Ούτως ή 'Ρωμαϊκή ’Εκκλησία κρίνουσα 
επιζήμιου τοΐς βεβήλοις (α) ττ,ν άυάγυωσιυ 
τής Βίβλου, έπεφόρτισε τούς διδάκτορας αυ
τής νά συνθέσωσι τάς ιστορίας τής παλαι- 
δς ή τής νέας διαθήκης καί τά σχόλια αυ
τών, συστήσασα ταΰτα θερμώς τοΐς πιστεύ
ουν.

Οί Βραχμάνες καί αύτοί ζωηρώς ένεθάρ- 
£υναυ τούς μαθητάς αύτών είς τήν σπουδήν 
τής Μεγάλης Βαρατείδος (β) έφθασαν δέ νά

(α) Άνήρ τίς, καλώ; γινώσκων τήν 'Ισπανίαν, 
4 M£rlmee είς τού; ψευδ ο ο η μητρί ο υ ς 
<F«UX Demetrius) λέγει, δτι δέν πιστεύει δτι 
και ήδη Οά ήτον εύκολος ή μετάφρασε; τοϋ Βι
βλίου ε1.; διάλεκτον καστιλλανήν δμως ή τε
λευταία έπανάστασι; πολλά πράγματα κατέστη- 
σεν έφικτά- ό τόν πολιτικόν γάμον καθιέρωσα; 
δύναται νά μετάφραση καλώς τήν βίβλον.

(ό) Ούδέν περιιργότερον ή ή άπαρίθμησι; τών 
ωφελειών άπό τών πνευματικών καί κοσμικών 
παραχωρήσεων πρός τούς άναγινώσκοντας ή ά- 
κροωμένους τήν Μεγάλην Βαρατειδά, συναντω- 
μίνους έν τφ αύτφ ποιήματι. (Φουκώ « Τό 
Μαγαράτα Άδιβενσδ, σελ. 95—103). Άπ’ άρ
χή: ύ ενθουσιασμό; έκρήγνυται · ό σοφό: ό έ- 

είπωσιυ οτι ή επαγγελία τής ιστορίας ταύ
της τής Βαρατείδος, λίαν θαυμαστή, ήθε
λεν απαλλάξει τούς αμαρτωλούς άπδ βα
ρέος αμαρτήματος. Ό δέ άλλως τε γιγνώ- 
σκων τήν έξήγησιν άπηλλάγη δλων αύτού 
τών πταισμάτων. Γνωστόν δτι ή ταπεινο
φροσύνη δέν είναι ή άρετή τών θεολόγων. 
Ούτοί εισι προωρισμένον νά παρερμηνεύω- 
σι τά ιερά κείμενα. Κατά τδν μεσαιώνα 
δέν έτελεύτησεν ή Δύσις άπαγγέλλουσα τάς 
ύψηλοτέρας αύτής ωδάς (Sommes) καί 
πρδ πάντων τήν τοΰ έξ Άγγείας θωμά ε
πί τού αύτού εύαγγελίου ; Οί Βραχμάνες δέν 
άπέφυγον τήν φανταστικήν ταύτην παρεμ
βολήν. Αί τέσσαρες βέδαι καί ή Βαρατεΐς 
παρά τών Curas (θεών) άναμιχθεΐσαι έζυ- 
γίσθησαν’ άφοΰ δ’ έγνώσθη δτι ή Βαοατεί; 
μόνη ύπερέβαινε κατά τδ βάρος έπί τής 
πλάστιγγος τάς τέσσαρας βέδας όμοΰ καί 
τά μυστήρια αύτών, άπεφασίσθη ή έπωνυ- 
μία τών Mahabharata «τοΰ δίκην ήλίου δι- 
ασκεδάσαντος τά πυκνά νέφη τής τών άν- 
θρώπων άμαθείας ». Τδ ποίημα τοΰτο έπ’ 
άληΟείας απαρτίζει ολόκληρον βιβλιοθή
κην, κοθόσον, πλήν τοΰ έν αύτώ φιλολο
γικού ένδιαφέροντος, ένυπάρχουσιν ίοτορία, 
θεολογία, φιλοσοφία, νομοθεσία καί πολι
τική. ’Ενώ ό διάσημος καθηγητής παρέδι- 
δεν έν τη Γαλλική άκαδημία, είς τών οίκο- 
τρόφων αύτού μαθητών, ό Θεόδωρος Παβί, 
έδημοσίευσε τόμον αποσπασμάτων τού Μα- 
χαέαράτα (1844), μετά τδν θάνατον δέ 

τοΰ Βουρνού έτερός τις οίκότροφος δ Ε. 
Φουκώ, συγγραφεύς σπουδαίων πονημάτων 
περί τής φιλολογίας τής ’Ινδικής καί τοΰ 
Τιβέτ, έδημοσίευσεν (1862) ένδεκα επεισό
δια, άτινα ήρανίσθη έκ τοϋ ποιήματος, ού 
ό Ιππόλυτος Φώσχ ήρξατο έν ετει 1 863 
κατεσπέυσμενως τήν δημοσίευσιν ολοκλή
ρου μεταφράσεως, διακοπείσης έκ τού θα
νάτου. — Έκρίθη δέ αυτή ύπδ τού Γου- 
βερνάτου μετά πλήρους άμεροληψίας.

ξηγήσων καί ο! ίννοήσοντε; αύτό (έργον τοϋ 
Βυαζδ’,εΐ; τήν κατοικίαν τοϋΒράμα μεταβάντε;, 
Οέλουσι κατορθώσει νά ίσοθεωθώσι.

Το έπεισόδιον τοϋ Νάλα, περί ού θέλο- 
μεν ιδιαιτέρως άσχοληθή, δέν εύρίσκεται 
έν τφ σύγγραμμα τι τοΰ Bailie, ούδέ έν τώ 
τοϋ Φουκώ, άλλ’ άναγινώσκεται έν έκείνω 
τοϋ Φώσχ. Μετεφράσθη αγγλιστί ύπδ τοϋ 
.Ι/ι7»ια«, ιταλιστί ύπό τίνος Λομβαρδού 
7?. G. Maggi, γερμανιστί ύπδ τού άνατολι- 
στού καί ποιητοϋ βαυαρού Buekerl μετ’ 
ευφυΐας άνταξίας τοΰ συγγραφέως τών Οβ- 
slhche Rosens. Σεβαστή ωσαύτως είναι καί 
ή ρωσσική μετάφρασις τού Βασιλείου Ζου- 
χόβσκη. .

Τδ τετράδιον τής ινδικής ποιήσεως, καθ’ 
ά προσφυώς δ Γουβερνάτου άποκαλεΐ τδ πε
ρίφημου έπεισόδιον τού γ'. βιβλίου τοϋ Μα- 
χαβαράτα, δημοσιευθέντος παρά τού έν Βε- 
ρολίνώ διάσημου καθηγητοΰ Lran. Bopq 
μετά μεταφράσεως λατινικής, είναι τδ δεύ
τερον σανσκριτικόν κείμενον, τδ όποιον εί
δε τδ φώς έν Εύρώπτ,, άνεφάνη δέ κατά τδ 
1819 έν Λονδίνο», όπου έν έτει 1810 έ- 
δημοσιεύθη ή llopadcca, (ό καλός θεσμός, 
συλλογή μύθων και αποφάσεων), δηλονότι ή 
’Ινδική .X ρηστοιιάθιια.

Τδ απόσπασμα,τδ χορηγήσαν είς τδν σο
φόν Ιίεδεμόντιον τήν ύπόθεσιν τοΰ βασιλέ- 
ως Νάλα, είναι λαμπρά είκών, παριστώσα 
τήν ίσχύν τοΰ συζυγικού έρωτος, όποιον κα
τέστησαν δ μικρός τής ’Ινδικής βράμας.

Τά συστηματικά πνεύματα, άτινα έν τώ 
δαιδάλω τών ήμετέρων αισθημάτων δέν 
δύνανται άλλο τι νά ήξεύρωσιν, είμή τδ 
έξαγόμενον τής χριστιανική; ήμών ανατρο
φής, οφείλουν πρδς τούτοις νά άναγνωρίσω- 
σιν οτι παρά τή αύτή φυλή θεωρούνται 
κατά τδν αύτδν τρόπον τά σχετικά είς 
τδν ανθρώπινον προορισμόν κα’. τήν ηθικό
τητα ζητήματα, καί ότι οί λαοί, οΰς έπί 
μακρδν βαρβάρους έκρίναμεν, έρμαια δε 
πάντων τών αμαρτημάτων καί ελαττωμά
των αύτών, ούχ ήττον ήμών αισθάνονται 
τήν ανάγκην, όπως ίδανικοποιήσωσι τά αι
σθήματα αύτών, άφιερούμενοι εΐ; αύτά με
τά θρησκευτικού κύρους.

Η Δαμαιαντις, περικαλλεστέρα τής ιδίας 
αύτής καλλονή;, είναι άναμφ-.βόλως ήρωί;

’τοσούτον έντελής, δσον οί παρά τοΰ έν Εύ
ρώπη ίπποτικοΰ ενθουσιασμού τοΰ μεσαι- 

-ώνος πλασθέντες τύποι’ ή δέ καρδία αύ
τής δεικνύει τάς αύτάς τών χριστιανών έν- 
τυπώσεις, αϊτινες εύρίσκονται ίχνογραφη- 
μέναι έν τή Δύσει κατά τους χρόνους τοΰ 
ίπποτισμοΰ, έπϊ παραδείγματος, έν τοΐ; 
έπεσιν, έμπνευθεΐσιν έκ τοΰ κατ’ έξαίρεσιν 
μυστικού ψαλτηρίου τοΰ Αγίου CraaJ, i- 
παναφανέντος ύπδ τού δαφνηφόρου· τή; 
’Αγγλίας άοιδού, τοΰ συγγραφέως τής Πριν · 
κηπέσση; Άλφρέδου 7 cimglon. ’K^.oor.- 
μείωτον δέ ότι κατά τάς αύτάς αποπλα
νήσεις δέν διαφεύγει τδ θρησκευτικόν αί
σθημα, τδ όποιον θέλει εξυπηρετήσει τοΰ; 
σκοπού; τής πολιτική; θεοκρατίας, πειθα- 
ναγκαζομένης νά δεσπόση. πασών τών κοι
νωνικών δυνάμεων, πεφοβισμένων έκ τή; 
τρομερά; αύτή; ισχύος, έτοιμης δέ ούσης 
νά συνενώστ) τδν Ιδιον αύτή; αγώνα μετ’ 
έκείνου τοΰ ούρανοϋ (α). Έν τή φύσει αύτή 
τών πραγμάτων έγκειτα··, ότι κατά τάς 
αύτομάτου; τών πρώτων έποχών θρησκείας 
τινδς δρμάς συμπαρομαρτεϊ, προϊόντος τοΰ 
χρόνου, δ ύπολογισμδς, ή δέ ψυχρά διπλω
ματία, κατά τό δοκοϋν διευθύνουσα, άπο- 
τελειοΐ τδν θρησκευτικόν ενθουσιασμόν, δν 
νομίζει ότι κηδεύει, όργανον ήδΰ γενόμενον 
σκοπών μάλλον ή ήττον κοσμικών. Πολι
τικοί διαδέχονται τότε τούς αποστόλους, 
κύριοι δέ αγέρωχοι, παρασημοστόλ.ίστοι, ε
ξουσία’., κάθηνται έπί τού τόπου τών μαρ
τύρων, πραεϊ; ώ; αμνοί. Ό Ηονροχίτας (πον- 
τίφηξ ήγεμών) τού Γουβερνά.του (σ· β'. σκ. 
β .) δμιλεϊ κατά τόν αύτδν ηγεμονικόν τρό
πον έν τή ’Λμνάδι τής Μερανίας (agnese di 
Merania), τήν αύτήν δέ περιφρόνησιν εκ
φράζει περί τών αισθημάτων, ών τήν θυσίαν 
αύστηρώς απαιτεί. 1 έπεται το τέλος).

(α) Σύ εν έμοί....τόν Βράμαν «τραυμάτιζε;— 
λέγει ό Βεχοΰκα; (τ. ΰ. σκ. ά.ί (ώ; ό Κεντηρί- 
ων έν τψ υ:.φ (τοϋ άνθρώπου έπϊ τοϋ σταυροϋ) 
τόν Πατέρα αύτοΰ Θεόν. ΊΙ έννοια τή; μετα
φορά; είναι ολω; ηθική, λαμβανομένου ύπ’ όψιν 
τοϋ αίτιου τή; προσβολή;. Είναι τούτέστι τόσον 
αο-.κο; ή πληγή, ώστε τήν συναισθάνεται αύτή 
ή Θεότη: (Σημ. τοϋ Μεταφρ .
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Εΐ; πολλάς μέν χώρας άπεδείχθη ότι υ
πάρχει ή εύήθεια, εις ούδεμίαν όμως έπί 
τοσοϋτον έξηπλώθη, όσον εϊς τινας έπαρχί- 
ας τή; 'Ελβετίας. Τούτου ένεκα ή χώρα αύ
τη ώνομάσθη « Γή κλασική τής εύηθείας, « 
μεγάλαι δέ προσπάθεια·. κατεβλήθησαν,δπω; 
κάλλιον έννοήσωσι τδ νόσημα τοΰτο καί ε
πομένως προβώσι εις τήν θεραπείαν αύτοϋ.

Δέν Οά περιγράψωμεν ποσώς τδν εύηθη, 
τοϋ οποίου τήν λυπηράν εικόνα πλεϊστοι έ
στησαν, άλλ’ απλώς μόνον άναφέρομεν ότι, 
όταν τδ νόσημα εϊς τήν μεγίστη·/ αύτοϋ ά- 
νάπτυξιν εύρίσκεται, ό ευήθης υπερβαίνει 
τδν ήλίθιον, εινε δέ άληθές τέρας, πάντη 
έστερημένον τοϋ λογικού. Ό ιατρός Cense 
ώς έξής περιγράφει τήν κατάστασιν ταύ
την, « ό εύηθη; είς τδ έσχατον βαθμόν ευ
ρισκόμενος, μήτε νά κινηθή δύνηται μή
τε §·/ σημεΐον νά κάμη μήτε τά βλέφαρα νά 
κίνηση. Δέν αυξάνει" γηράσκει δέ χωρίς νά 
διέλθη τήν νεαρόν ήλικίαν καί τήν ήβην, 
μ.ήτε νά φάγ·ρ γινώσκει. Γρύλισμά; τις όμοι
ος τώ τοϋ μικροΰ χοίρου καί βρογχικός τις 
ρογχαλισμδς έκ τής έπισωρεύσεω; τών βλεν- 
νών προερχόμενος, είναι οί μόνοι ήχοι οί έκ 
τοΰ στόματος αύτοϋ έξερχόμενοι, μάλλον 
έκ τής άτονίας τών μυώνων τής άναπνοή; 
παρά έκ χαλεποΰ συναισθήματος προερχό
μενοι’ αί φωναί του δέν μεταβάλλονται πο
τέ, όμοιάζουσι δέ μέ τήν προσφοράν φωνήεν
τος μακρώς προφερομένου.

Εύτυχώς δμως ή εύήθεια δέν εύρίσκεται 
πάντοτε είς τοιαύτην κατάστασιν’ πολλάκις 
είνε άτελής, παρά τοΐς παισί συνήθως’ έν δέ 
τή άτελεί ταύτη κατα-άσει υπάρχουν προσ
έτι βαθμοί διάφορη, καθ’ οϋς ή ιατρική 
μετά τής άνατροφής ένουμένη ή άλλως ή 
ίατροπαιδαγωγική θεραπεία δύναται νά 
κατορθώση τήν θεραπείαν τής άσθενείας 
ταύτης, νά τήν άναγκάσ^ νά οπισθοχώρηση 

ή νά τήν άναχαιτίση τούλάχιστον είς τήν ο- 
λεθρίαν αύτή; πορείαν.

Δύο τινα ουσιώδη πρέπει νά διευκρινή- 
σωμεν, τήν θέσιν τοϋ εύήθους ως άτόμου καί 
τά μερικά ή γενικά αίτια, άτινα γεννώσι 
καί ύποθάλπουσιν τήν εύήθεια/.

Ιΐλείστοι σοφοί έπραγματεύθησαν περί 
τών αιτίων τής εύηθείας, ώς οί κ. κ. 
Saussure, Fodere, Benedict, de Hum
boldt, Boussigault, Cerise καί τινες άλλοι, 
διαδοχικοί; έξετάσαντες τήν άποδιδομένην 
επήρειαν είς τήν ποιότητα τών ύδάτων, 
τήν τοπογραφίαν καί τήν κατασκευήν τοΰ 
άέρος. Δέν θά έξετάσωμεν τάς διαφόρους 
ταύτας γνώμας, κατά τών οποίων πλεΐστα 
δσα ύπδ τών συγγραφέων έλέχθησαν.

Τδ δύσπεπτο·/ τών ποσίμων ύδάτων, ή ύ- 
παρξις τιτανούχων αλάτων καί ή πραγματι
κή ή ύποτιθεμένη έλλειψις τοϋ οξυγόνου καί 
τοϋ ίοδίου εί; τα ύδατα τών πλεί-ων μερών, 
δπου ή εύήθεια είνε ενδημική, ώς αίτια τήν 
εύήθεια·/ παράγοντα πολύ διαφιλονεικοΰνται, 
παρά τινων δέ μάλιστα καί όλω; άρνοΰνται

Παρά πάντων δμως δμολογείται καί α
ναγνωρίζεται ότι είς τάς βαθείας, ύγράς, 
στενάς καί ζοφεοάς κοιλάδας εδρεύει ώς έπί 
τδ πλεί-ον ή εύήθεια, έν τή ένδημική αύτής 
καταστάσει ευρισκόμενη, μεταξύ λαοΰ κα
κώς τρεφόμενου, κακώς οίκοϋντος, κακώς έν- 
δυομένου, γενικώς δέ στερουμένου έργασίας 
καί ζώντο; τρόπον τινά μακράν τοΰ πολι
τισμού.

Έπ1. πολύ έπεκράτησεν η γνώμη, ήτις 
δμως σήμερον δλως έγκατηλείφθη, οτι ή 
βρογχοκήλη έχει σχέσιν πρδς τήν εύήθειαν 
ώ; αίτιον πρός αποτέλεσμά’ έθεωρήθη μά
λιστα ώς αναπόφευκτος ή σχέσις αύτη. 
Πλείστου; εύήθεις ημείς αύτοί είδομεν ούδέν 
ίχνο; βρογχοκήλη; έχοντας" καθ’ έκάστην 
άπαντά τις όντα, άτινα, καίτοι βρογχοκή
λην ογκώδη κέκτηνται, άπολα/ουσι εξαι
ρέσω; τά; διανοητικά; δυνάμεις. Ωσαύτως 
είς πολλά μέρη, δπου ή βρογχοκήλη είναι 
ενδημική, ή εύήθεα σπανίζει’ έν τούτοι; ή 
σχέσις τοΰ εύήθους μετά τοΰ βρογχοκηλιακοΰ 
εί; πολλά μέρη μζρτυρε’.τχι, όμως ό όγκος

τοΰ βραγχοκηλιακοΰ δέν έξαρταται ου
δόλως έκ τοΰ βαθμού τοϋ εύήθους.

Τά δύο ταΰτα νοσήματα δύνανται νά ύ- 
φίστανται ανεξαρτήτως άλλήλων είς τά 
αύτά μέρη, δπου οί εύήθεις εύρίσκονται’ ή 
Σαβοΐα ιδία περί αύτοϋ μαρτυρεί! Παρε- 
τηρήσαμεν αύτόθι βρογχοηήλας μεγάλα;, 
είς τάς γυναίκας πρδ πάντων, τών όποιων 
τδ στήθος κατήχετο σχεδόν καθ’ ολοκληρί
αν’ συνδιαλεχθέντε; δέ μετ’ αύτών, ευρο- 
μ.εν τήν διάνοιάν τω/ άρκούτω; καθαρά·/ 
καί άνεπτυγμένην.

Λαμβάνοντες δέ τούς εύήθεις έν τή μάλ
λον ανεπτυγμένη άσθενε'α αύτών εύρισκο- 
μένους, σκοποΰμεν νά δείξωμεν τί δι’ αυ
τούς δύναται νά κατορθωθή καί πάν δ τι 
μέχρι τοΰδε έπράχθη.

"Ολοι οί ιατροί, οϊτινες έξήτασαν αύτούς 
προσεκτικό/;, άπεφάνθησαν ότι πολλοί αύ- 
τών έπιδέχονται θεραπείας. Ο Fodere έκ 
τών πρώτων έξέφρασε τήν ιδέαν ταύτην, 
προέτεινε δέ μάλιστα τήν έφαρμογήν μέσων 
τινών, όπως φέρωσιν αποτέλεσμα καί βελ- 
τιώσωσι τούλάχιστον τήν κατάστασιν αύ
τών. Ό παρά τής Σαξωνική; κυβερνήσεως 
άποσταλείς •/ψΑοίβ», όπως έξετάση τδ πε
ρί τής εύηθείας έν Έλβετί/j άναφυέν ζήτη
μα, προέτεινε έτι άπδ, τοΰ 1817 τήν άνέ- 
γερσιν ειδικών έκπαιδευτηρίων διά τού; 
εύήθεις" συνεβουλευσε δέ νά οίκοδομήσωσιν 
αύτά έπί υψηλών θέσεων, έν τώ μέσω ελευ
θέρου καί καθαρού άέρος. 'Ελβετός τι; ια
τρός, όνόματι Guggenbulh έπραγμάτωσε 
τήν ιδέαν ταύτην τδ 184-0, άνεγείρα; κα
τάστημα πλησίον τοϋ Interlaken, τοπαρ
χίας τής Βέρνη; έπί τοΰ οροπεδίου τοΰ 
Abendberg, γί\’.α μέτρα ύπεράνω τή; έπι- 
πιφανείας τή; θαλάσσης κειμένου· Έδέχθη 
έν αύτώ έν διαστήματι ολίγων έτών όγδο- 
ήκοντα παιδία’ μετά τήν θεραπείαν αύτών 
κατά τήν μέθοδον του τδ τρίτον αύτών 
έγειναν διδάσκαλοι τή; στοιχειώδους παι- 
δεύσεως’ αί δε φυσικαί των δυνάμει; καί 
ή διάνοια των, αρκούντως ένδυναμωθεΐσαι, 
κατές-ησαν ικανά ν’ άκολουθήσο/σι τήν διδα
σκαλίαν το/ν δημοσίων σχολείων,δπω; μάθω-

εύάρεστχ

ώ; πρδς 
ό καθαρό; 
τροφή ή- 

προκαταρκτικά μέσα 
ό σκοπός έπιτευχθή" τδ γάλα τών

τά το-

σι τέχνην τινά ή έπιδοθώσι είς αγροτικά; 
ή οικιακά; έργασίας.

Ό τρόπο; τή; θεραπεία; τοΰ ιατρού. Gug- 
geubulli, τδν όποϊον έγνωρίσκμεν κατά τήν 
έν Interlaken διαμονή μ-ας, κέκτηται με
γάλην σπουδαιότητα, τά μάλλον 
αποτελέσματα κατόρθωσα;.

Πρώτη φροντί; κατεβάλλετο 
τήν ένίσχυσιν τοΰ οργανισμού" 
τών βουνών άήρ καί ή ούσιώδης 
σαν τά άπαραιτήτως ι , 
δπω.ς 
αιγών, όπερ είς τά μέρη ταΰτα εινε αρωμα
τικόν, παρείχε μεγίστην ωφέλειαν, ώς τρο
φή. Μετεχειρίζοντο πρδ; τούτοι; διαφόρου; 
σιδηρούχου; σκευασίας, τήν κίναν, τά το- 
νικά, καθώς καί τά ύδατα τοΰ Wiedegj 
κείμενα εί; τά πέριξ" τά ψυχρά λουτρά δυ,- 
σκόλω; υπεφέροντο, άλλά τά λουτρά καί 
τά πλυσίματα τά αρωματικά ήσαν καταλ
ληλότατα, πρδ πάντων εί; τήν ένέργειαν 
αύτών προ^ιθεμένης καί τής ένεργείας ήλεκ- 
τρομαγνητ-.κής τίνος συσκευή; περιστροφι
κή; μεγάλη; δυνάμ.εω;" άκολούθως εϊπετο 
ή γυμναστική, ένισχύουσα διά καταλλήλων 
οργάνων τάς δυνάμει; τών νέων καί ασθενών.

Μετά τήν ένίσχυσιν τή; φύσεως ό Κ. 
Gugijcnbullh προέβαινεν είς τήν θεραπείαν 
τή; ηθικής. Κατ’ άρχάς είς τήν έγερσιν τών 
αισθήσεων" ή άκοή είνε τόσον πολύ λεπτή 
παρά τοϊς πλεϊστοι; τών ευήθων, ώστε εύκο
λο/; συνεθίζουν νά προφέρωσι λέξεις πολλάκις 
είς αύτούς έπαναληφθείσας, ούτω δέ οι πα
λαιοί αύτών μυκηθμοί άντικαθίστανται δι’ 
ένάρθρου τινο; λαλιά;" ώ; είς τήν άνατρο- 
φήν τών κωφαλάλων ούτοι καί τδν νέον εύ- 
ήθη προσπαθοΰσι νά κάμωσι αύτδν προσεκτι
κόν εί; τάς κινήσεις τών χειλέων, όταν όμι- 
λώσι πρδ; αύτδν,διά νά τού; μιμηθή καί ποο- 
φέργ, τά; αύτάς λέξεις. Ή αίσθησις τής 
δράσεως παρέχει όλιγώτερα βοηθήματα" 
διότι, όταν υπάρχη, χαθώ; πολλάκις συμ
βαίνει, στραβισμδ; ή μμωπία, είνε πολύ δύ
σκολο·/ νά έφαρμόσωσι έπ’ αυτών μέσα τινά 
σύντονα. Διά δέ τήν άνάπτυξιν τή; άφή; 
προσφέρουσι εις τού; εύήθεις διά νά κατα-
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στήσουν αύτούς προσεχτικούς, δταν τούς έ- 
ξασκώσι είς τήν προφοράν τών γραμμάτων, 
χαρακτήρας ξύλινους, τά προφεοόμενα γράμ
ματα παριστάνοντας καί διά τών οποίων 
τούς έδηγοΰσι είς τον σχηματισμόν τών 
λέξεων. Ή ίσφρησις καί ή γεϋσις εινε ύλί- 
γον άνεπτυγμέναι, διεγείρουν δέ αύτάς διά 
χημικών ένεργειών ή διά διαφόρων τροφών.

II πρώτη αΰτη ανατροφή σκοπόν προτί- 
θεται, δπως τροποποίηση τάς κακάς κλί
σεις τών εύήθων* οΰτω δύναται νά μετρι- 
άση τήν άδδηφαγίαν αύτών καί την κακήν 
εξ'.ν τοΰ νά βέτωσι τά πάντα έντός τοϋ ςό- 
ματός των' διά τών γυμναστικών άσκή- 
σεων καί τών ενασχολήσεων, τάς όποιας 
εφευρίσκουν δι' αύτούς, απομακρύνουν αύ
τών τάς τοσοϋτον ολέθριους δι’ αύτούς έ- 
ρωτικάς ροπάς. Προσπαθοϋσι νά ζαταστή- 
σωσι τόν χαρακτήρα των μειλίχιον ζαί 
κοινωνικόν, νά έξαφανίσωσι δέ τήν δειλίαν, 
τόν φόβον, τήν δυστροπίαν καί τήν κακίαν 
αύτών. Πρό πάντων δε καταγίνονται νά ύ- 
ποθάλπωσι καί άναπτύσσωσι τάς κλίσεις, 
άς τινας παιδία τινά έχουσι πρός τάς τέ
χνας.

Διά νά εγείρουν έκ τής καρώσεως τάς δια
νοητικές αύτών δυνάμεις, καταγίνονται είς 
τήν μελέτην τών ήθιζών συναισθημάτων, 
προσπαθοΰντες ν’ άναπτύξωσιν αύτά καταλ
λήλως.

Ή μέθοδος αΰτη, έφαρμοζομένη μετ’ έπι- 
μονής, αποβαίνει τά μάλιστα λυσιτελής. 
Καί οί μάλλον εύήθεις έπιδέχονται βαθμόν 
τινα θεραπείας* διά μεγάλων προσπαθει
ών μανθάνουσιν είς τά άτυχή πλάσμα
τα ταϋτα νά όμιλώσι, νά ψάλλωσι, ν’ άνα- 
γινώσκωσι, νά γράφωσι, ν’ άριθμώσι καϊ 
νά σχεδιάζωσι. Πολλοί αύτών διαχρίνονται 
μάλλον άποκλίνοντες πρός τήν μηχανικήν, 
άλλ.οι σχεδιάζουσι καί άλλοι κατασκευάζουν·, 
ώραΐα χάρτινα φρούρια.

Τό ούσιωδέστερον είνε νά έπιληφθή τις 
τών διαθέσεων, τάς οποίας αύτοί πολλάκις 
παρουσιάζουσιν, δπως όδηγήση αύτάς καταλ
λήλως* έκ τούτου πολλά δύναται τις νά 
έλ.πίση, ώ; μαρτυρεί 5 εύήθης ΛΓιηό, ό ζω

γράφος τής Βέρνης, δστις έκαμε άξιολό- 
γους εικόνας γαλών μετά πλείστης εύφυ- 
ίας.

’Εν όλίγοις ή μέθοδος τής θεραπείας τοϋ 
Guggarbulll συνίσταται είς τό νά έγείρη έν 
τώ άνθρώπω τήν συνείδησιν τών αρχών, αΐ- 
τινές εΐσιν αί βάσεις τών ψυχικών του δυ 
νάμεων, καί βοηθήση οΰτω τήν άνάπτυξιν 
τής διανοίας του. Πρώτον άρχονται νά έν- 
νοώσι τήν παραβολήν, τάς αναλογίας καί 
τάς διαφοράς τών αντικειμένων, προβαί
νουν βαθμηδόν είς τήν κατανόησιν τοϋ με
γέθους, τοϋ χρώματος, τοϋ σχήματος, τής 
ούσίας, τών μερών κ. τ. λ. άκολούθως συ- 
νάπτουσιν δλας τάς μεριζότητας ταύτας, δ
πως σχηματίσωσιν ιδέαν τινα γενικήν καί 
έκ τής γενικής ταύτης ιδέας έξάξωσι συνέ
πειας τινάς.

Εΐ τινες έτι άμφιβάλλουσι περί τής θερα
πείας τών εύήθων, ή αμφιβολία των αΰτη 
Οά έκλειψη, άμα ώς άναγνώσωσι τά έπί τοΰ 
ίδιου έαυτοϋ καί τοΰ άδελφοϋ του παρά τοΰ 
ίατροϋ Odel γραφέντα, μετεοχομένου τον 
ιατρόν είς τήν I alais.

« Σοφός τις ιατρός,αναφέρει ό πρίν εύήθης 
ούτος Odel, δστις καυχώμαι δτι ήτο 
συγγενής μου στενός, κατόρθωσε νά μέ κα- 
τατάξη είς τήν τάξιν τών άνθρώπων, εύ- 
ήθη όντα πρίν είς τον άνώτατον βαθμόν, άφ’ 
ού μ’ άνέθεσεν, ένεκα ζατεπειγουσών περιςά- 
σεων είς χεϊρας μισθωτός, έν ηλικία τρι
ών καί ήμίσεως έτών, δ που καί έμεινα έπί 
δύο δλόκληρα έτη. Ένισχύων τάς φυσικάς 
δυνάμεις ανέπτυξε κατά μικρόν τήν διά
νοιαν τοΰ νεωτέρου μου άδελφοϋ, δστις νή- 
πιον έτι έχωρίσΟη τής μητρός μου κατά 
διαταγήν τοΰ ίατροϋ καί δέν τόν έπανέλα- 
βεν ή μή μετά δύο έτη κατά τήν έποχήν 
τής άναρρώσεώς του. Καί το·. πολλάκις 
τόν έπεσκέπτοντο, ή εύήθεια δμως προσέ- 
βαλλεν τάς διανοητικός του δυνάμεις διά 
συνήθων τινών είς τά παιδία ασθενειών. 
Είσαχθέντος είς τό σχολεϊον, ούκ όλίγον έξε- 
πλάγησαν διά τόν κίνδυνον, δς-ις τόνήπεί- 
λει* τά πάντα έμτ,χανεύθησχν, άλλά τό 
κακόν εΐχεν βχθέως έρόιζωθή, ήτο δ; τού 

δευτέρου βαθμού. Έχρειάζετο καιρός καί 
επιμονή' δέν άπεθαρ^ύνθησαν* τό όγδοον έ
τος ήρχισε νά έννοή, τό έννατον έλεγεν 
φράσεις ολοκλήρους καί τό ενδέκατον έκρίθη 
ικανός νά είσέλθή είς τό Κολέγιον.

Ή θεραπεία έπιτυγχάνεται βεβαίως το- 
σοΰτον κάλλιον, δσον τά παιδία, άτινα έ- 
κρίθησαν έπιδεκτικά θεραπείας, είνε νεότε
ρα* δέν πρέπει δέ νά έπιχειρήση τις τήν θε
ραπείαν τών έφηβων. Τά δύο πρώτα έτη 
είνε κατά τόν Guggenbulh τά μάλλον 
πρόσφορα είς τήν θεραπείαν, διά δέ τούς 
προκεχωρημένους ό βαθμός τής θεραπείας 
καί τής άναπτύξεως λογίζεται έκ τοΰ 
βαθμ-οΰ τής άδρανείας των καί έκ τής ικα
νότητάς των είς τήν άρθρωσιν τών ήχων. 
Μετά τό έβδομον έτος, άν τά παιδία έξα- 
κολουθήσωσι νά ύποβάλλωνται είς συστη
ματικήν τινα θεραπείαν, δέν υπάρχει κίν
δυνος περί τής έπανόδου τοϋ νοσήματος. Ό 
Guggarbulh νομίζει δτι ή διάρκεια τής θε- 
ραπευομένης εύηθείας εινε άπό τοΰ τρίτου 
μέχρι τοϋ εβδόμου έτους' παρετήρησεν δέ δ- 
τι ή βελτίωσες έπέρχεται ώς έπί τό πολύ διά 
βιαίων τινών κινήσεων.

Τό ύπό τοΰ ίατροϋ Guggenbulh ίν Abend- 
beg συστηθέν έκπαιδευτήριον, έργασθέν έπϊ 
δέκα πέντε έτη, έφερε τά μάλλον εύάρεστα 
άποτελέσματα είς τούς έν αυτω περιποιη- 
θέντας εύήθεις* έχάραξε πρός τούτοις τή ε
πιστήμη τήν έδόν, ήν ώφειλε νά βαδίση, δ
πως πολεμήση τό νόσημα τοΰτο, άθερά- 
πευτον μέχρι τότε θεωρούμενον. Άλλ επι
χειρήσεις τοιαϋται, άπαιτώσαι άνδρας ού 
μόνον πεπαιδευμένους, άλλά καί άφωσιωμέ- 
νούς,δπως διευθύνωσιν αύτάς, δέν διαρκοΰσι* 
μετά μεγίστης δέ λύπης άναφέρομεν, δτι 
μετά τόν Guggenbulh τό έκπαιδευτήριον 
τής /lbendberg διελύθη καί πρό δέκα ή δώ
δεκα έτών δέν ύφίσταται πλέον, εί καί 
τά μέσα τής θεραπείας του ιατρού Gug- 
genbulh έφεραν τούς προσδοκωμένους 
καρπούς καί κατέπεισαν έκείνους, οϊτι- 
τινες τά έμελέτησαν, μάλιστα καί σήμερον 
έφηρμόσθησαν έπίσης έπιτυχώς, άλλ’ εις ά
τομα καί κατ’ ιδίαν ληφθέντα παρά δίδασκά-

μεγί- 
ζηλου

λων ειδικών καί ούχί είς κοινά έκπαιδευτή- 
ρια. Πάντες κατέγειναν ούχί τοσοϋτον είς 
τήν θεραπείαν τινών εύήθων, δσον είς τήν 
τελείαν καταστροφήν τής εύηθείας. Τά αί
τια τής ενδημίας ταύτης γνωσθέντος δτι 
προέρχονται έκ φυσικών, οικονομικών και 
κοινωνικών αιτιών, πανταχόθεν προσπάθειαι 
μεγάλαι κατεβλήθησαν, δπως άμοιβαίως 
άμφότερα καταπολεμήσω σι.

Διάφοροι εργασίαν προμηθευθεϊσαι είς τά 
πρίν ένεκα τής ακινησίας καί άθλιότητος 
σηπόμενα έθνη, οίον ίϊυμοτομίαι, προχώ- 
σεις χείμαρρων, ρυακίων καί ποταμών, ά- 
ποξηράνσεις ελών, δενδροτομίαι δασών είς 
τινα μέρη καί φυτεύσεις είς άλλα, καλλιέρ
γεια τής γής, οικοδομά! καταλληλοτέρων 
οικημάτων, έξασκοϋσιν αύτά* μετά μεγί
στης δέ δραςηριότητος καί ακαμάτου ζήλου 
καθημέραν προσπαθοϋσι νά συνεθίζωσιν αύ
τά είς τήν έκτέλεσιν τών έργασιών αύτών. 
Είς τάς ένεργείας ταύτας προστίθεται καί 
ή μέχρι τών άπωτάτων χωρίων είσδύσασα 
παίδευσις, διδάσκουσα αύτούς ού μόνον ν’ 
άναγινώσκωσι καί νά γράφωσι, άλλά καί τι- 
νας κανόνας τής υγιεινής, παραγγέλματα 
τινα τής καΟαριότητος, τάς άρχάς καί τούς 
νόμους τής κοινωνικότητος·

Αί μάλλον σύντονοι προσπάθειαι κατόρ
θωσαν, ώστε καθ’ έκάςην νά εγκαταλείπω- 
σιν αί πτωχαί αυται οίκογένειαι τήν κατοι
κίαν τών στενών καί ζοφερών κοιλάδων, έν 
αίς ούδόλως ή έπί όλίγα μόνον λεπτά εΐσ- 
δύουσιν αί άκτϊνες τοΰ ήλιου, ώς άπεδείςα- 
μεν δτι συμβαίνει εις τινα στενά τοϋ I α- 
lais, ύπό τής δδοϋ τοϋ Svmploun τεμνό- 
μενα.Κτίζουσι κατάλληλα οικήματα διά τάς 
οίκογ-ενείας ταύτας έπί κλιτύων έχουσών 
έκτεταμένον ορίζοντα' έφευρίσκουν δι’ αύ
τούς διαφόρους άγροτικάς έργασίας καί 
βιομηχανίαν τινά, άτινα έπασχολοΰντα αύ
τούς τοΐς προμηθεύουν συνάμα καί τά μέ
σα, δι’ ών δλη αύτών ή υπαρξις μεταβάλ
λεται άπό τής τροφής μέχρι τής ένδυμααίας 
των.

Τοιαύτην οδόν ό πολιτισμός έν 'Ελβετία 
βαδίζει, έξαφανίζων τήν αθλιότητα, τ*ήν ά-
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μάθειαν, τάς άσθενείας ζαϊ αύτάς τάς νο- 
μιζομένας ανιάτους. "Απασα ή παρά τόν 
'Ρήνον κοιλάς έβριθεν άλλοτε εύήθων' τό 
είς τά πέριξ τοϋ Marigny χωρίον ΒαΙΐϊαζ 
κείμενον έλέγετο δι’ αυτό τό δυστυχέ- 
βΐερον’ καί δικαίως' διότι μόλις εύρισκέ τίς 
Τινας τήν στοιχειώδη άνάπτυξιν έχοντας' 
«ήμερο» δ πληθυσμός του, καί τοι έτριπλα- 
σιάσθη, ούδένα όμως εύήθη περιλαμβάνει. 
"Ολαι αί στατιστικοί και τά αυθεντικά 
έγγραφα μαρίυροΰσι τήν ταχεΐαν έλάττωσιν, 
είς τινα μάλιστα μέρη καί τήν τελείαν έξα- 
φάνισιν τής άσθενείας ταύτης.

Αύτη εινε ή λαμπροτέρα τών κατακτή- 
σεων, δφειλομένη εις τάς άρχάς καί τάν 
ένέργειαν λαοΰ, όστις διά νά φθάση τό ά- 
κρον άωτον τής παιδεύσεώς του, έννόήσεν 
δτι τό ποώτιστον καθήκον του . ήτο ν’ απο- 
σπάση τά δλέθρια σπέρματα, άτινα δηλη- 
«ηριάζουσι τήν τε φυσικήν και ήθικήν τοΰ 
ανθρώπου δπσρξιν.

Τό παράδειγμα τοΰτο ώφειλον ν’ Ακο- 
λουθήσωσιν αί μεγάλαι πόλεις, έν αίς δυνα
τόν νά ύπάρχγ είς τινα βαθμόν ή εύήθεια, 
προερχόμενη έκ τής άθλίας φυσικής καί ή- 
βικής καταστάσεως τών έπισεβωρευμένων 
λαών, κατοικούντων εντός διόδων ζοφερών, 
ώς τά στενά τοΰ I flint's ολέθριων.

Ή υγρασία τής άτμοσφαίρας, δι’ επηρεί
ων όλεθρίων κεκορεσμένης, ή έλλειψις τών 
ηλιακών άκτίνων, ή ανεπαρκής τροφή, πτω
χή ζωικής ούσίας, ή στέρησις διανοητικής 
καλλιέργειας κάί ή ακαθαρσία, ταΰτα πάν
τα προξενούν τήν αίμάτωσιν, γεννώσι δέ 
δισκρασίαν τινά χοιραδικήν ή ραχιτικήν, 
συνιγαμένην έκ χλωοώσεως καί ήλιθιότητος 
τής διανοίας καί τών αισθήσεων, τέλος δέ 
τοσοϋτον όλεθρίαν, όσον ή τής Ελβετίας καί 
Σαβοΐας, κατά τής οποίας τά αυτά μέσα 
είναι ανάγκη νά έφαρμοσθώσι.

HEP1 ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

Εί καί τό Αντικειμένου τής εσπερινής 
ταύτης ομιλίας μου, Κύριό"., θεωρείται σή
μερον σπουδαίο» φυσιολογικόν καί χημικόν 
ζήτημα δι’ δσας έλαβε τροποποιήσεις έκ τών 
σοφωτέρων έρευνών τών καθ’ ημάς τελευ
ταίων χρόνων, ούχ’ ήττον θέλω προσπα
θήσει, ΐνα καταστήσω αύτό όσον ένεστι κα
ταληπτόν έίς υμάς διά τής έπιδεκτικωτέρας 
αύτοϋ άπλοποιήσεως, χωρίς διά τοΰτο 
νά απομακρυνθώ τοΰ ακριβούς έπιάτημονι- 
κοΰ λόγου. Ει δέ τυχόν δέν ήθελε κα- 
τανοηθή σύμπασα ή τοΰ παρόντος αντικει
μένου έννοια, θέλομεν όμως Αποκτήσει τήν 
γενικωτέραν αύτοϋ ιδέαν, καί Θέλομεν διδα- 
χθή νά έξετάζωμεν, νά έρευνώμεν πάντοτε 
τήν τών πραγμάτων φύσιν, μή άρκούμε- 
νοι είς τάς άπλάς τοΰ λαοΰ γνιώσεις καί ι
δέας. Τοιουτοτρόπως δέ. Κύριοι, τό άνθρώ
πινον πνεΰμα προσαποκτάται βαθμηδόν καί 
άνεπαισθήτως τήν έξι» τοΰ ώριμώτερον σκέ- 
πτεσθαι καί τοΰ μή αποδέχεσθαι άβασανί- 
στως πάν τό λεγόμενον ή πάν τό υποπί- 
πτον είς τάς αισθήσεις αΰτοΰ.

Εις τό αϊμα τοΰ άνθρώπου περιέχεταί 
φώσφορος, σίδηρος, ποτάσα, σόδα, άσβε
στος, μαγγανέζιον, χλωροϋχον σόδιον 
ή τό κοινόν άλας, σώματα άέρια, ώς τό 
υδρογόνο», τό όξυγόνον καί τό άζωτον, 
πρός δέ τούτοις λεύκωμα, ουτινος τύπος έ
στω ήμΐν τό λεύκωμα ή το κοινώς λεγόμε
νον ασπράδι τοΰ ώοΰ. Έκ τούτου δέ τοϋ 
λευκώματος σχηματίζεται πάσα μεταμόρ- 
φώσίς καί πάσα σύνθεσις τοΰ σόιματος ή
μών, έκ τούτου άρχεται ή μόρφωσις τοϋ 
εμβρύου, έκ τούτου γίνεται ή ένωσις τών 
διηρημένων μερών τοΰ ζώου, οίον τών τραυ
μάτων, έκ τούτου έν γένει ή μόρφωσις καί 
ή θρέψις όλων τών όογανικών ιστών τοϋ 
σώματος τοΰ τε άνθρόιπου καί τών αλόγων 
ζώων. Ό φώσφορος εύρίσκεται ήνωμένος με
τά ελαιώδους τίνος ούσίας είς τόν έγκέφαλον 
καί εις τά νεΰρα, πρός δέφωσφορικόν έλαιον 

μετά θείου Απαντάται είς τό σπέρμα τών 
άνδρών καί είς τά ώά τών γυναικών, καί 
τοιοϋτον τό φωσφορικόν λίπος έμπεριέχεται 
είς τον κρόκον τοΰ ώοΰ. Τούτου ένεκα 
πρίν ή άνακαλυφθή τό έλαιον τοΰ ’Ονίσκου 
(μουρουνόλαδον), οί Αρχαιότεροι ιατροί έδι- 
δον είς τούς φθισικούς 6—8 κρόκους ώοΰ 
καθ’ έκάστην, διότι καί τό έλαιον τοΰ ’Ονί
σκου οφείλει κυρίως τών ρωστικήν του ένέρ- 
γειαν είς τόν έμπεριεχόμενον φώσφορον. Είναι 
λοιπόν ό φώσφορος τό κατ’ έξοχήν πλαςταόν 
ή θρεπτικόν στοιχεΐον τοΰ αίματος, τό ω
φέλιμον είς τήν θρέψιν τοΰ σώματος. ΓΟ σί
δηρος εΐναι καί αύτός τό ούσιωδέστερον με 
τά τόν φώσφορον στοιχεΐον τοΰ αίματος, 
καί δι’ αύτοϋ χρωματίζεται τό αϊμα' ά
νευ αύτοϋ, ώς και άνευ τοΰ φωσφόρου, ούδε
μία θρεπτική ούσία δύναται νά θρέψη τό 
σώμα υγιεινώς καί άνευ βλάβης. Καί αύτό 
τό θειον άποτελεϊ μέρος τοΰ ήμετέρου σώ
ματος, διότι Απαντάται είς τό νευρικόν σύ
στημα ήνωμένον μετά τού φωσφόρου, πρός 
δέ εύρίσκεται καί είς τήν ούσίαν αύτήν τών 
δρχεων. ΊΙ άσβεστος, ήνωμένη μ,ετά τοΰ 
φωσφόρου, αποτελεί τήν κυρίαν σύνθεσιν τοΰ 
άνθρωπίνου σκελετού, τουτέστι τών δστών. 
Ή ποτάσα καί ή σόδα χρησιμεύουσιν ίνα 
διατηρώσι τό αϊμα ρευστόν, πρός τοΰτο δέ 
φαίνεται ότι συμπράττει καί τό κοινόν ά
λας ή τό χλωροϋχον σόδιον, ώς καλείται έν 
τή χημείρι τοΰτο Τά δέ έν τώ αΐματι ή έν 
τώ ήμετέρω σώματι έμπεριεχόμενα αερώδη 
στοιχεία ή άέρια, όποια άνωτέρω άνεφέρο- 
μεν, χρησιμεύουσιν ΐνα διατηρώσι τήν έλα- 
στικότητα τοΰ αίματος καί τών διαφόρων 
τοϋ σώματος ιστών.

Βλέπετε λοιπόν, Κύριοι, ότι τό άνθρώπι
νον σώμα σύγκειται έκ πολλών καί ποικί
λων γαιωδών στοιχείων, σύγκειται δηλο
νότι έκ διαφόρων χωμάτων, έκ χώματος δέ 
δ Θεός έπλασε τόν άνθρωπον, καί είς αύτό 
τοΰτο πάλιν μεταβάλλεται' « Χοΰς εΐ καί 
είς χοΰν άπελεύση » Αναφωνεί καθ’ έκάστην 
ή ’Εκκλησία διά τού λειτουργού αυτής, δστις 
έπί τής τελευταίας τοϋ άνθρώπου κατοικίας 
μεγάλην Απαγγέλλει ήθικοφυσικήν άλήθει- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ’.) 

αν πρός συνετισμόν τών αλόγων τής σαρκός 
παθών! "Απασαι δέ έκεΐναι αί ούσίαι, αί 
ευρισκόμενοι είς τό ήμέτερον αϊμα καί σώ
μα, έπειδή Αποσυντίθενται καθ’ έκάστην ή
μέραν καί φθείρονται, διότι άλλαι μ.έν έξ 
αύτών συνθέτουσι τό σώμα, άλλαι δέ ώς 
περιττεύουσαι έξάγονται έκ τοΰ σώματος 
διά τών ούρων ιδίως καί διά τής κόπρου, 
διά τοΰτο ανάγκη έστι ΐνα καί ήμεΐς είσά- 
γωμεν αύτάς καθ’ έκάστην ήμέραν είς τό 
σώμα ήμών' άλλως τό σώμα, άποσυντιθέμε- 
νον αδιαλείπτως, καταστρέφεται έπί τέλους 
καί θνήσκει, ώς τοΰτο συμβαίνει είς τόν ές 
ασιτίας λεγόμενον θάνατον. Είς δέ τήν καθ’ 
έκάστην ήμέραν θρέψιν ήτοι σύνθεσιν τοΰ ή
μετέρου σώματος Αναγκάζει ήμάς τό έκ 
τής αποσυνθέσεως τοΰ ίδιου σώματος έπι- 
γιγνόμενον αίσθημα τής πείνης, καί αύτη 
έστιν ή τής φύσεως φωνή,ή έκόντας άκοντας 
πειθαναγκάζουσα ήμάς, ΐνα καθ’ έκάστην 
τρέφωμεν τό σώμα ήμών, ήτοι συνθέτωμεν 
αύτό, άποσυντιθέμενον καθ’ έκάστην. Διά 
τής τοιαύτης Αδιάλειπτου συνθέσεως καί ά- 
ποσυνθέσεως συγκροτείται ή ζωή τοΰ Αν
θρώπου' διά τής τοιαύτης Αφομοιώσεως τό 
άνθρώπινον σώμα άείποτε Ανακαινίζεται καί 
Αείποτε εις τήν μερικήν υποβάλλεται φθοράν. ·

Δύο δέ είσι, Κύριοι, αί ποιότητες τών 
θρεπτικών ουσιών, δσας καθ’ έκάστην μετα- 
χειριζόμεθα πρός τήν σύνθεσιν ή θρέψιν τοϋ 
ήμετέρου σώματος' δύο είσί τά είδη τών 
τροφών, δσας καθ’ έκάστην είσάγομεν είς 
τό σώμα ήμών, ΐνα διά τούτων μντέκαθι- 
στώμεν τά καθ’ έκάστην ήμέραν εξαγόμε
να καί φθειρόμενα γαιώδη έκεϊνα στοιχεία, 
δσα ανωτέρω Ανεφέρομεν. Τά δύο ταΰτα 
τών τροφών είδη είσίν αί φυτικαί καί αί 
ζωΐκαί ούσίαι. Καί τάς μέν φυτικάς ύποδι- 
αιροΰσι σήμερον είς δύο τάξεις'—ά.) είς τάς 
κυρίως φυτικάς ούσίας τάς άφθονούσας υ
δατωδών μορίων, οΐαί είσιν τά κιχώρια ή 
ραδίκια, αί μαλάχαι ή μολόχαι, τά σπανά
κια, τά σπαράγγια καί εΐτι τοιοϋτον, αΐ- 
τινες καί είσάγουσιν εί< τδ ήμέτερον σώμα 
τά Ανθρακικά τής ποτάσσης καί σόδας ά
λατα πρός ρευστοποίησιν τοΰ αίματος κα;

34.
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πρός άλλους τινά; σκοπούς. — β'.) είς τάς 
άλευρώδεις, ελαιώδεις καί ζαχαρώδεις φυτι
κές τροφάς, τάς καί άναπνευστικάς ή θερ
μαντικά; λεγομένας, διότι αύται συντεί- 
νουσιν εις τήν άνάπτυξιν καί τήν διατηρη- 
civ τοΰ ζωικού θερμογόνου, ήτοι τής τοΰ σώ
ματος Οερμότητος. Είς τήν τάξιν ταύτην 
ανάγονται καί πάντα τά οινοπνευματώδη 
ποτά καί δ οίνος, περί ών ιδίως Οέλομεν ί- 
μιλήσει έν άλλη ίσπερινή διαλέξει. “Εχου
ν: δέ θερμαντικήν ιδιότητα, διότι καί με
γάλην έχουσι σχέσιν πρδς τδ είσπνεόμενον 
έκ τής άτμοσφαίρα; όξυγόνον, καί τούτου 
Ενεκα, άφΟόνως είσαγόμεναι αί τοιαΰται 
τροφαί ή τά οινοπνευματώδη εκείνα ποτά, 
εί; τδ σώμα, παρεμποδίζουσι κατά μέγα 
μέρος τήν άποσύνθεσιν τώ» στερεών καί υ
γρών μερών τοΰ σώματος ημών, καί έντεΰ- 
Οεν συντείνουσιν είς τδ νά παχύνωσι τδ 
σώμα ή νά έπιφέρωσι τήν πολυσαρκίαν,— 
τοΰθ όπερ επιμαρτυρεί καί ή καθημερινή 
πείρα,—πρδς δέ καί είς τδ προδιαθέτειν τδν 
ημέτερον έργανισμδν είς διαφόρους βαρείας 
νόσους, οΐον πρδς τήν λιθίασιν, τους χρόνι
ους ρευματισμούς ή τήν άρθρίτιν, είς τήν πο 
δάγραν καί εί; τινας ανιάτους τής καρδί
ας καί τοΰ ήπατος νόσους. Διά τούτο καί 
αί θερμαντικά! αύται φυτικά! τροφαί βλά 
πτυυσι, — μάλιστα πασών τά οινοπνευ
ματώδη ποτά — τούς κα .-οίκους τών θερ
μών κλιμάτων καί ήμάς τούς τών εύ
κρατων κλιμάτων κατά τάς θερινά; τοΰ έ
τους ώρας, ότε καί φύσει δ άνθρωπο; φέρε
ται πρδς τάς υδαρείς φυτικά; τροφάς καί 
πρδς τήν άφθονον χρήσιν τοϋ υδατος. 'Αλ
λ’ ούχ ήττον ή μέτρια αυτών χρήσι;, καί 
μάλιστα έν ώρα χειμώνος, ότε διά τήν 
συμπύκνωσιν τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος ά- 
φθονον υπάρχει έν αύτώ τδ όξυγόνον, ούχί 
μόνον ώφέλιμός έστιν, άλλά καί αναγκαία, 
δπως άφ’ ένδς μέν προφυλάττη τδ σώμα ή
μών άπδ τής καυστικής τοΰ οξυγόνου ένερ- 
Ϊείας έπί τών οργανικών ιστών, άφ’ ετέρου 

έ διατηρή τήν ζωικήν θερμότητα αύτοΰ 
δι’ όσων εισάγει άναπνευστικών ή θερ
μαντικών στοιχείων, αναγκαίων πρδς τήν 

ζωικήν καϋσιν άνευ τούτου τδ έν τώ αΐμα- 
τι διαλελυμένον. ώς ειρηται, λεύκωμα ήθε
λε βαθμηδόν έλαττωθή καί έξαντληθή, 
ή δε ζωή ήμών ήθελε καταστραφή, διότι έκ 
τοΰ λευκώματος σχηματίζονται πάντα τά 
μέρη τοΰ οργανισμού ήμών διά τής έπ’ αύ
τοΰ ένεργείας τοΰ είσπνεομένου όξυγόνου. 
"Οθεν καί όταν ό ιατρός διορίζη φυτικήν 
τροφήν, άναγκαιον θεωρείται σήμερον ΐνα 
ποιήται τήν άναγκαίαν διάκρισιν άναμέ- 
σου τών δύο τούτων τάξεων τής φυτική; 
διαίτη; ή τροφής, καθ’ 8ν προτίθεται θερα
πευτικόν σκοπόν.

Αί δέ ζωίκαί ούσίαι ή τά κρέατα έν γένει 
είσάγουσιν είς τδ σώμα ήμών τδν φώσφορον 
καί τδν σίδηρον- διό καί εισίν αί θρεπτικώ- 
τεραι καί ρωστικώτεραι τροφαί. Πρός τάς 
ζωικά; ταύτας τροφάς προσεγγίζει πολύ 
ό σίτος, αν καί είναι άλευρώδη; φυτική 
ούσία, άλλ’ ΰμω; προσεγγίζει πρό; έκεί
νας, διότι περιέχει τά δύο γαιώδη στοι
χεία, τόν φώσφορον κα: σίδηρον, καί 
διά τοΰτο έκ μόνου σιτίνου άρτου δύ- 
ναται ό άνθρωπο; νά τραφή έπί πολύν χρό 
νον ύγιεινώ; καί άνευ βλάβης. Τά θρεπτι- 
κώτερα καί βωστικώτερα κρέατά ε·’σι τδ 
βόειον καί ■*' ----- ----- »
πτηνών, 
κρέατα, 
τών ιχθύων, 
λων είσιν όλιγώτερον θρεπτικά 

τδ κρέας τών αγρίων ζώων καί 
τούτέστι τά λεγόμενα έρυθρά 

τά δε λευκά κρέατα τών ορνίθων, 
τών οστρακόδερμων καί άλ- 

ι καί όλιγώ
τερον ευπεπτα Οί ιχθύ; τόσω διά τδν φώσ
φορον όσον καί διά τδ δποϊον έχουσι πολύ 
λεύκωμα, λέγονται διά τοΰτο, ότι είσί λίαν 

τών ορνίθων, 
πα.έχουσι δηλονότι περισσότερα στοιχεία 
είς τδ σπέρμα ταυ άνδρός καί εί; τήν άνά- 
πτυξιν τών ώών τή; γυναικός. "Οσοι τών 
άνθρώπων τρέφονται άποκλειστικώς διά 
ζωϊκών τροφών, αϊτινες άφθονοϋσι φωσφορι
κών αλάτων, ούτοι καί εΰκολώτερον περι- 
πίπτουσιν εί; τήν λιθίασιν καί τήν ποδά
γραν, καί είς λιθικάς έναποθέσεις εν τε τή 
καρδία καί έν ταΐς άρτηρίαις, καί μάλιστα 
έάν οί τοεοΰτοι καταχρώνται συνάμα ααί 
τά οινοπνευματώδη ποτά, ώς συνήθως συμ-

γονιμοποιοί, ώς καί τά ώά 

βαίνει παρά τοίς "Αγγλοι;, παρ’ οι; συχνό
τερα ή τε λιθίασι; καί ή ποδάγρα.

"Εκαστον λοιπόν είδο; τροφή; καί διαί
τη;, Κύριοι, έχει καί ίδιον θρεπτικόν λό
γον, καί ιδίαν έχει νά έπιτελέση θρεπτι
κήν λειτουργίαν- όθεν καί ή μετρία χρήσι; 
καί ή ανάλογο; μίξι; τή; τε κυρίως φυτι
κή;, τή; θερμαντικής φυτική;, καί τής ζω
ικής τροφή; θεωρείται σκόπιμος καί συντε- 
λεστική πρδ; τήν υγείαν τοϋ άνθρώπου έν 
γένει. Λέγω δέ έν γένει, διότι ύπάρχουσι 
διάφοοαι νοσεραί προδιαθέσεις, προκύπτου- 
σαι έκ τών διαφόρων τοϋ άνθρώπου κρά
σεων, αϊτινες άπαιτοΰσι τήν άποκλειστι- 
κήν άποφυγήν ταύτη; ή έκείνη; τή; διαί
τη; ή τδν πλεονασμόν ταύτη; μάλλον ή 
έκείνης. Σημειωτέου δέ ότι ή μέν φυτι
κή δίαιτα ή τροφή, καί μάλιστα ή κυ
ρίω; υδαρής φυτική τροφή, καθιστά μα- 
κροβιώτερον τόν άνθρωπο’, ή δε ζωική 
συντέμνει τήν άνθρωπίνην ζωήν" διό, καίτοι 
ώφέλιμος αυτή εί; τήν παιδικήν καί έφηβον 
ήλικίαν, άρχεται γινομένη επιβλαβής μάλ
λον είς τήν άνδρικήν καί γεροντικήν, έάν 
μάλιστα νίνηται αποκλειστική χρήσι; αύ
τή;, τούτέστι τή; ζωικής.

’Επειδή ή ζωική τροφή ή τά κρέατα ά- 
φθονοϋσι φωσφορικών ή γαιωδών στοι
χείων, τά δέ στοιχεία ταΰτα γίνονται ά- 
φθονώτερα όσον αύξεται ή ηλικία, όσον μά
λιστα άπδ τή; ανδρικής χωροϋμεν πρδ; 
τήν γεροντικήν, διά ταΰτα έπισπεύδε- 
ται ή τοϋ σώματος άπογαίωσις καί ή 
πρδ; τήν άνόργανον σύνθεσιν τάσις. Τοι- 
ουτοτρόπω; οί μυώνες, οί χόνδροι καί τά ο
στά σμικρύνονται άμα καί σκληρύνονται, 
πολλαί φλέβες καί άρτηρίαι τοϋ δέρματος 
έξαφανίζονται, τά οστά, τιτανωδέστερα γι
νόμενα, θραύονται εύκολώτεροι, οί σύνδε
σμοι και οί χιτώνες τών άρτηριών 
νονται, καί συχνάκις έναποτίθενται 
ούρικαί καί φωσφορικαί λιθιάσεις, 
δέ χόνδροι καί άποστεοϋνται ολως. Δικαί
ως άρα εΐπεν ό 'Ροβΐνος (Iiobin) ο 
ρκ; καί ό γεροντικό; θάνατο; άκολουθοϋ- 
σι τόν λόγον τών μεταλλικών καί γαιω

-ρ«Χύ" 
αύτοί; 
πολλοί

δ γή-

δών στοιχείων, άτινα προσφύονταε εί; τού; 
όργανικούς ήμών ιστούς, καί προσεγγί- 
ζουσιν ουτω αύτού; εί; τήν φύσιν τών ά- 
νοργάνων συνθέσεων. Εί δέ καί τώ όντι 
δέν είναι αύτη μόνη ή αιτία τοϋ φυσικού 
τέλους τή; άνθρωπίνης ζωής, δυνάμεθα ό
μως κάλλιστα νά συμπεράνωμεν, ότι αΰτη 
άποτελεΐ ουσιώδες μέρος αύτής, καί διά 
τοΰτο ή άφθονο; ή ή καθημερινή χρήσι; τών 
τροφών έκείνων, όσαι έμπεριέχουσι πολλά 
μεταλλικά στοιχεία, οίαι τά κρέατα, δύ
νανται νά βραχύνωσι τήν μακροβιότητα 
τοϋ άνθρώπου·

’Από τή; γεροντική; λοιπόν ήλικίας, Κύ
ριοι, το ήμέτερον σώμα,τεΐνον άείποτε πρδς 
τδ γαιώδες, τεϊνον ΐνα χοΰ; γένηται, παν- 
ταχόθεν ήδη άπεκδέχεται αγγελίας, ότι 
κατέφθασε τδ τέλος τή; σέιρά; κα· άλλη- 
λ'.υχία; τών ενεργειών εκείνων, αϊτινες ά- 
πετέλουν τήν ακατάληπτου λειτουργίαν 
τή; σωματική; ζωής διό καί δειλός καί 
μελαγχολικδς καί μεμψίμοιρος ό γέρων 
καθίσταται, έάν εύτυχώς δεν ήθελε μετα
πέσει εί; τδ στάδιον τή; ήθική; μωρίας. Φαί
νεται δ’ ότι ή φύσις ήθέλησε» ΐνα καταστή
σω τοιουτοτρόπως επαχθή τήν ζωήν περί 
τήν δύσιν τοΰ ήμετέρου βίου, όπως μετ’ ό- 
λιγωτέρα; θλίψεω: καί μετά πλείονος ευ
χαριστήσει·»; έγκαταλείπωμεν τήν όίζηράν 
ταύτην έπί τή; γή; ύπαρξιν. Άλλ’ έάν 
ή τοϋ σώαατο; ήμών ύλη υποβάλλεται 
κατά νόμου; τή; φύσεως εις τού; νό
μους τή; άνοργάνου ύλη;, έάν ή σωματική 
ήμών ζωή σβέννυται μετά βραχεϊαν ή μα
κράν πνοήν, έάν τό άνθρώπινον σώμα δια
λύεται είς τά έξ ών συνετέθη, ή πνευμα
τική δμως τοϋ άνθρώπου ζωή, ώς λαμπά; 
αυτόφωτος, ουδέποτε σβέννυται, άλλά ζή 
καί διαιωνίζεται έν τή μνήμη τών ενάρετων 
αυτή; πράξεων. Ναι, Κύριοι, άνατρέπιμεν 
τήν επιστήμην καί μεγάλως καταβιβάζο- 
μεν τδ άνθρώπινον λογικόν, έάν συγχέωμεν 
τάς ψυχολογικά; δόξας πρδ; τάς δόξας τάς 
φυσιολογικά;, έάν συνταύτίζωμεν τδ παρά 
τοίς άρχαίοις βιωτικδν στοιχεΐον ή τήν 
παρά τοΐ; νωτέροις ζωικήν ούναμιν πρδ; τδ
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«νεύμα καί τήν ψ»χήν. Ned! τδ ήμέτε- 
ρον πνεϋμα, καταλεϊπον τδ διαλυόμενου 
σώμα, μεταβαίνει πρδς την ούράνιον αύτοϋ 
κατοικίαν, έξ ής καί κατήλθε πρδς δοκιμα
σίαν, πρδς ένάσκησιν τής δικαιοσύνης και 
τής άλλης αρετής, αίτινες, ώσπερ πυρί καί 
σιδήρω άνάλωτοι, οΰτε συγκαταρρέουσι με
τά τών άνθρωπίνων πραγμάτων οΰτε τήν 
καταστρεπτικήν τοϋ χρόνοο έπιρροήν φο
βούνται οΰτε έπί τώ ύλικώ μαρασμώ τοΰ 
γήρατος θλίβονται, ούδέ τήν τελευτήν τοϋ 
βίου άποστρέφονται. Φύλαξ τοΰ άγραφου 
τής συνειδήσεως νόμου καί φρουρδς τοΰ 
γραπτού τής άνωθεν εύαγγελισθείσης διδα
σκαλίας, απέρχεται ό οΰτω βιώσας άνθρω
πος άπδ τού υλικού είς έτερον πνευματικόν 
κόσμον, μετά τής άφατου έζείνης ηδονής, 
δτι έξεπλήρωσε τήν έπί γής άποστολήν, 
χρήσιμος έαυτώ καί τώ πλησίον αύτοϋ γε- 
νόμενος. Γ1Ι τηλικαύτη ήδονή, Κύριοι, ουδέ
ποτε παύει οΰτε έξασθενεϊ διά κόρον οΰτε 
εγκαταλείπει ημάς κατά τάς θλίψεις τοΰ βί
ου ούδέ καταναλίσκει τάς δυνάμεις τής ζω
ής ούδέ φέρει μεθ’ έαυτής τήν μεταμέλειαν 
ή τήν τύψιν τοϋ συνειδότος, ώς συμβαίνει 
εις πάσαν άλλην ήδονήν, συμπαραμένει δέ 
καί συμπαρακολουθεϊ τδν άνθρωπον καί πέ
ραν τών ρείθρων τοϋ πολυκύμαντου βίου, 
αναφαίρετος άπδ τής ούρανίας αύτοΰ φύσεως!

(Άπηγγέ.ΐθη ey τω ’^χαγτωστηρίω Λι'γ 

[iroo [ΐη>1 ’ΛπριΜφ 18Ί4 ύπό
Εύαγγέ.Ιου ΈμμαΓουή.Ι.)

Ο ΟΙΝΟΠΝΕΪΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο 

ΑΨ1ΝΘΙΣΜΟΣ.

(Έκ τοΰ Γαλλ. ύπδ Κ. Α. Ίσηγόνη).

ΊΙ κατάχρησις τών πνευματωδών ποτών 
είναι τοσοϋτον αρχαία, οσον καί ή άνθοω- 
πότικ αύτή, διά τής έπεκτάσεως δμως’ τήν 

οποίαν αΰτη έπ’ εσχάτων έλαβε, και διά 
τοΰ φθοροποιού χαρακτήρος, τδν όποιον πε- 
ριεβλήθη, κατέστη έτέρα πληγή τής καθ’ 
ημάς έποχής. Ό άνθρωπος σήμερον δέν με- 
θύσκεται μόνον, ώς ό πάλαι, έν τφ συμπο- 
σίω και διά φυσικών ποτών,τοϋ οίνου π. χ. 
τοΰ ζύθου ή τοΰ χυμού τών καρπών, άλλά 
κάμνει χρήσιν καί τεχνητών σκευασιών έκ
τδς τής τραπέζης καί νήστις έτι. 'Ο νέος 
ούτος οίνοπνευματισμδς είναι άλλοΐόν τι, ή 
ή βάναυσος, ώς είπεΐν, καί διαβατική άκρα- 
σία τών άρχαίων. ’Έχει μέν έκεϊνος όλα τά 
έλαττώματα ταύτης καί, καθώς δ οίνος, 
τδν δποΐον δ ’Εκκλησιαστής άπηγόρευεν είς 
τούς 'Εβραίους, γεννά τήν οργήν καί μυρίας 
προξενεί καταστροφής, κέκτηται δμως καί 
ίδια άλλα έλαττώματα καί κακίας άγνω
στους τοΐς άοχαίοις. Νεώτεραι έμβριθεϊς ία- 
τρικαί μελέται κατέστησαν άναμφήριστον 
τήν θανατηφόρου δραστικότητα τοϋ έν τώ 
οίνοπνεύματι δηλητηρίου καί τήν ιοβόλου 
έπιροοήν, ήν έξασκεϊ έπί τοϋ Οργανισμού καί 
τής διανοίας τοΰ άνθρώπου. Είναι λοιπόν νέα 
μάστιξ, ήτις άναφαίνεται έν ήμΐν, προϊόν 
έκούσιον καί χαρακτηριστικόν τοΰ ήμετέ- 
ρου πολιτισμού. Συνήθεια δέ τοσοϋτον γε- 
νικευθεΐσα μεγάλως επηρεάζει τήν ήθικήν 
και φυσικήν κατάστασιν τής κοινωνίας μας. 
’Εντεύθεν ή βλάβη έγένετο ήδη πασίδηλος, 
καί μεγάλαι προσπάθειαι καταβάλλον
ται πρδς άποσόβησιν αύτής. Ιίάντες εννόησαν 
τήν πανολέθριον επιρροήν, ήν δ οίνοπνευμα- 
τισμδς έπί τών ήθών μας έξασκεϊ, καί μετά 
τρόμου προβλέπουσι τούς κινδύνους, δι’ ών 
άπειλεΐ τδ μέλλον.

’Απέναντι τοσούτον φθοροποιού έχθροΰ 
επόμενον ήτο νά μή μείνωσιν άπαθεϊς οί 
προεξέχοντες τών λαών’ διό καί Κυβερνή
σεις καί ίατρικα1. ’Ακαδημία·, καί άλλαι 
έπιστημονικαί έταιρίαι διά διαφόρων μέσων 
άντεπεξήλθον αί μέν κατόπιν τών δέ, δπως 
άναχαιτίσωσι τήν καταστρεπτικήν πορείαν 
αύτού. Οΰτο), καθ’ δσον αφορά τήν Γαλλίαν, 
ή ιατρική ’Ακαδημία τών Παρισίων έδημοσί- 
ευσε καί διένειμεν είς τδν λαόν πραγμα
τείας, έν αις διά ζωηρότατων χρωμάτων έ- 

ζωγράφε·, τά οίκτρά άποτελέσματα, άτινα 
επιφέρει ή κατάχρησις τών πνευματωδών 
ποτών. Συγχρόνως καί ή ’Εθνική Συνέλευσις 
έψήφισε τήν 3 Φεβρουάριου 1873 νόμον 
κατά τών δημοσίως μεθυσκομένων. 'Ο νέος 
ούτος νόμος επιβληθείς καθ’ άπασαν τήν 
Γαλλίαν δέν άπήντησε μεγάλας δυσχερείας 
περί τήν εφαρμογήν του, μολονότι τό άπο
τέλεσμα κατά τούς πρώτους τέσσαρας 
μήνας άπδ τής ένάρξεως τοΰ κύρους αύτοϋ ύ
πήρξεν άποθαρρυντικδν, σημειωθεισών μό
νον έν Παρισίοις 5,325 παραβάσεων, δπερ 
εναργέστατα άποδεικνύει τήν απόλυτον ά
νάγκην τής ύπάρξεως τοιούτου νόμου.

Ούχ ήττον δμως ό νόμος ούτος είναι έ- 
πιπόλαιός τις θεραπεία τοΰ κακού, καλύ- 
πτουσα μόνον δι’ έλαφροΰ πέπλου τά ζέον
τα πάθη τοΰ οίνοπνευματισμοϋ, χωρίς νά 
δύνηται νά σταματήση και τάς έπιφερομένας 
καταστροφάς· Ό έπικινδυνωδέστερος οίνο- 
πνευματισμός δέν είναι έκεϊνος, δστις λαμ
βάνει τήν μορφήν τής έντελοϋς μέθης, 
άλλά μάλλον ή βραδεία έκείνη καί έπί- 
βουλος δηλητηρίασις τοΰ πότου, καθ’ ·?,ν 
ούτος δέν καταπίπτει ποτέ, δέν άναισθη- 
τεϊ, άλλά, διατηρούμενος είς κατάστασιν 
ήμιμεθή, εξακολουθεί νά καταβροχθίζη 
πνευματώδες ρευστόν κατά δόσεις καί 
είς χρονικά διαλείμματα. Ό τοιοΰτος πό
της, δστις ύψώνων τους ώμους του ένώ- 
πιον τοΰ μέχρις άναισθησίας μεμεθυσμένου 
συντρόφου του, δέν ύποπτεύεται δτι εύρί
σκεται είς χειροτέραν κατάστασιν τούτου, 
περιφρονεϊ τδν νόμον, δστις αύτδν κυρίως ά- 
φορ?, καί δμως δέν δύναται νά τδν ποοσ- 
βάλλη. Ούτως οί τδν νόμον τούτον προκα- 
λέσαντες δέν έθεώρησαν τδ έργον αύτών 
τετελεσμένο·/, άλλ’ έπόμενοι τώ παράδείγ- 
ματι τής τε ’Αγγλίας καί τής ’Αμερικής 
προέβησαν είς τήν σύστασιν Έταιρια/: Τής 
’Εγχρατείας, είς τής όποιας τήν Δέλτον 
προθύμως κατεγράφησαν άπασαι αί έπιση- 
μότητες τής Γαλλίας, φιλόσοφοι, οικονομο
λόγοι, μεγιστάνες· ΊΙ 'Εταιρία αΰτη είς δι
άστημα έλασσον τών δύο έτών έλαβε κα
ταπληκτικήν άνάπτυξιν. ’Εκδίδει ειδικήν 

εφημερίδα, διανέμει διδακτικά βιβλιάρια 
άποβλέποντα είς τδ νά. διαφωτίσωσι τόν 
άπλοΰν λαόν περί τών κινδύνων τών πνευ- 
ματωδών ποτών, έπιδρά έπί τών διευθυν
τών τών βιομηχανικών καταστημάτων, ά- 
πονέμει άμοιβάς, προσκαλεϊ διοικητικά μέ
τρα, καί διαφόρους ενεργεί βελτιώσεις ύπέρ 
τής χώρας, ήτις πρέπει δικαίως νά ευγνω- 
μονή πρδς αύτήν. 'Η Γαλλική 'Εταιρία πα- 
ρεδέχθη άρχήν ήττον ριζικήν ή αί άλλαι ξέ
να·. 'Εταιρία·/ αύται έπιδιώκουσι τήν παν
τελή άποχήν άπδ τών παντοειδών πνευμα
τωδών ποτών, καί άριθμοϋσιν νΰν πλέον 
τών τριών εκατομμυρίων ίπαδών.

Ό Γαλλικός δμως συνασπιμός, άντιστρα- 
τευόμενος μόνον κατά τοϋ οινοπνεύματος, 
έχει σκοπόν πρακτικόν, τήν άντικατάστα- 
σιν δηλονότι τών πνευματωδών ποτών κα
τά τάς έκτδς τών γευμάτων ώρας, κατά 
τάς συνελεύσεις τών έργατών πρδ τής έργα
σίας καί μετ’ αύτήν, δι’ άλλων αβλαβών πο
τών, ώς τδν καφέ καϊ τδ τέϊον. Αΰτη πα
ραδέχεται καί ενθαρρύνει τήν μετρίαν χρή
σιν τοϋ ζύθου καί πρδ πάντων τοΰ φυσικού 
οίνου, τοΰ όποιου τδ οινόπνευμα τεχνικώς 
δέν έπολλαπλασιάσθη, καί δέν παραγνω
ρίζει τδ παράπαν τήν υγιεινήν ιδιότητα 
προϊόντος, δπερ 
τέρων στοιχείων 
λίας.

Πράγματι δέν 
κυριευθή τις ύπδ 
άλλων πνευματωδών ποτών. Ό οίνος δέν 
εμπεριέχει είυ.ή άσθενεστάτην δόσιν οινο
πνεύματος, αναλογούσαν πρδς 9 έως 1 1 
τοΐς 100. Ούτως ή έν αύτώ ενεργητική καί 
μεθυστική ούσία εύρίσκεται διαθ.ελυμένή 
καί κατά συνέπειαν έξησθενησμένη’ ή διά- 
λυσις γίνεται ετι πλείων, όταν ό οίνος λαμ- 
βάνεται έκ διαλειμμάτων κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ γεύματος καί διαμοιράζεται ού
τως έφ’ δλης τής θρεπτικής ούσίας. "Οπως 
έπιφέρη λοιπόν τδ τοξικδν καί δηλητηρι
ώδες άποτέλεσμά του, άπαιτεϊται δόσιί 
ικανής ποσότητος οίνου, τδν όποιον ό στό
μαχος δέν επιδέχεται πάντοτε, συχνότατα 

είναι έν τών σημαντικω- 
έθνικοϋ πλούτου τής Γαλ-

είναι τόσον εΰκολον νά 
τοΰ οίνου, δσον ύπδ τών

Ε
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δέ καί έξανίσταται κατά τής ύπεομέτρου 
έπιφορτίσεως αύτοϋ. ’Εν τοιαύτη δέ περι- 
πτώσει είναι δύσκολου νά υπερνικήσρ τις 
τήν μισοινίαν ταύτην τοΰ στομάχου κα'. 
νά καταστή έκ συστήματος μέγα; οίνοπό- 
της, δπερ έν τή παρακμή τοΰ ρωμαϊκού 
έθεωρεϊτο ώς δύσκολος τέχνη έχουσα τού; 
κανόνας της, τού; θεραπευτά; τη; καί τού; 
θαυμαστά; τη;. Σήμερον ολίγοι οΐνοπόται 
δύνανται νά ώσιν έφάμιλλοι τοΰ Ρωμαίου 
Novelluis Ί orqualus, δστις απέκτησε τήν 
εύνοιαν τοΰ Ί ιβερίου καί κατόπιν τήν υ
πάτην άρχήν, διότι κατέπιεν απνευστί έ
νώπιον αύτοϋ 9 Ί]2 λίτρας οίνου τών Φα- 
λέρυωυ.

Τοιαύτη δμως υπέρμετρος καί έπίμονος 
οινοποσία, δπως μεθυσθή τις, δεν είναι ιδία 
τή; σημερινή; διανοητική; άναπτύξεως, ή- 
τις τά πάντα απλοποίησε. Σήι.ερον διά 
τής άποστάξεως άποχωρίζεται τοΰ οίνου 
ή κυρίως μεθυστική ουσία, (τδ οινόπνευμα 
alcohol), δπερ, ποικιλοτρόπως χρωματιζό- 
μενον καί άρωματιζόμενον, εί; έλάχιστον 
ογκον κέκτηται μεγίστην δραστικώτητα. 
Τό οινόπνευμα, έχον δλα τά ελαττώματα 
τοΰ οίνου, στερείται δλως τών άρετών αυ
τού’ διότι δλαι αί ούσίαι, αϊτινες δίδουσιυ 
εις τόν οίνον τήν υγιεινήν καί θρεπτικήν 
αύτοϋ άξίαν, διά τής άπολάστεως άφανί- 
ζονται, τά βυρσοδεψικά οξέα, τά τρηγικο- 
ταρταρικά, τά φωσφορικά άλατα καί τά 

ρίπτον- 
ύποστήματα. Εν τοσούτω μόνη 

τών οινοπνευμάτων, μ’ δλην 
βοήθειαν, ήν παρέχει πρδς τήν 
ήθελεν έπαρκέσει δπως δώση 
τήν μέθην τήν άνάπτυξιν, ήν 
μη έπήρχετο άρρωγος αύτής

£»'*1 

φυτικά ΐξέα έναπομ.ένουσι καί άπορρ· 
ται ώς ί----- '■-----
ή παραγωγή 
τήν ίσχυράν 
μέθην, δεν 
είς ταύτην 
έλαβεν, αν 
σπουδαιοτάτη τι; περίστασι;, ή άνακαλυ- 
ψις τής έκπνευματώσιως διαφόρων άλλων 
φυτικών οΰσιώ-, τών γεωμήλων λ. χ. τών 
τεύτλων, τοΰ όρυζίου, τής βρίζη; καί τοΰ 
άραοοσίτου. Ή £>ακή, τδ κονίάκ, δ καμπα
νίτης, τδ άρμανίάκ ήσαν πάντοτε ποτά υ
ψηλή; τιμής, δπερ ητο πρόσκομμα πρδς τήν 
ιαγάλην κατανάλωσήν αύτών, ένώ τά έκ

τών ^ηθέντων γεννημάτων κατασκευαζό- 
μενα πνευματώδη ποτά άπεναντία; είναι 
εύωνότατα καί η κατανάλωσις αύτών ά- 
καταλόγιστος. Έκτοτε και ή κατάχρησι; 
αύτών έγένετο άνεμποδίστως, κατά συνέ
πειαν δέ ό οινόπνευμα τισμός έπεξετείνετο 
βαθμηδόν καί άνεπαισθήτως, καθόσον 
το τε άφθονον καί τδ ευωνον τοϋ ποτοϋ συ
νετέλουν πρδς τοΰτο.

Δέν ήρκει τοΰτο καί μόνον. Τδ οινόπνευ
μα, δπερ είναι ί, βάσις τών πνευματωδών 
ποτών, συνηθέστατα εύρίσκεται άναμεμιγ- 
μένον μετά επιβλαβών ουσιών, ών αί «.έν, 
ώς ή άψινθο; π. χ., είσάγεται επίτηδες, αί 
δέ, ώς τά έμπυρευματικά έλαια τοΰ πνεύ
ματος τών τεύτλων καί τών γεωμήλων έ- 
ναπομένουσι, μ’ δλας τά; πρδ; καθαρισμόν 
τοΰ ποτού άπό τούτων προσπάθειας τών κα
τασκευαστών. Τά σ-οιχεϊα ταΰτα κέκτην- 
ται οσμήν διαπεραστικωτάτην' διό μεταδί- 
δουσιν εΐ; τά ποτά ιδιαιτέραν τινά δυσάοε- 
στον όσμήν, ήτις προσβάλλει καί αύτόν τόν 
ήττον λεπτήν έχον ια τήν όσφρησιν. Τήν δυ- 
σάρεστον ταύτην οσμήν δπω; καλύψη ό κα
τασκευαστής, μυρία τεχνάζεται μέσα, καί 
δεν παραδίδει τό οινόπνευμα του εΐ; τήν κα- 
τανάλωσιν, είμή άφοΰ προηγουμένως τό ά- 
ναμίςη μέ άλλας ούσίας, τό κόψη, ή τό 
μετασχηυατίση εΐ; διάφορα άλλα ποτά— 
τά Kusch, biller, geniivre—τών οποίων ή 
πικρία ή η ισχύς καλύπτει πάντα τά άλ
λα ελαττώματα. Τά βοηθητικά ταΰτα 
στοιχεία, έάν πρέπει νά πιστεύσωμεν τά; 
μαρτυρ'α; τών ιατρών, πάν άλλο είναι ή 
αθώα’ άπεναντία; συντελοΰσιν είς τό νά πε- 
ριβάλλωσι τήν μέθην μέ τόν τρομερώτερον 

■ χαρακτήρα καί νά παρέχωσι τήν έξήγησιν 
τή; ποικιλίας τών φαινομένων, άτινα αυτή 
παρουσιάζει τήν σήμερον, καί πρό πάντων 
εις τδ νά μας καταδείξωσι τήν μεγίστην 
διαφοράν τή; μέθη; τών νεωτέρων καί τών 
άρχαίων Αί νεώτεραι μάλιστα δόκιμα! καί 
παρατηρήσεις τοΰ κ. Μ agnail έφερον είς 
φώς τήν δηλητηριώδη ιδιότητα τοΰ πνεύμα
τος τής άψίνθου καί τά σπαραξικάρδια ά- 

ποτελέσματα, άτινα επέρχονται έπί τής 
κεφαλής τών καταχρωμένων αύτήν.

II

Οί αρχαίοι δέν έγνώριζον παντάπασι τήν 
άπόσταξιν τοΰ οίνου, δι’ ής άπομονοΰται τδ 
πτητικόν καί εύφλεκτον αύτοϋ μέρος,τδ λε
πτόν καί περιφλεγές πνεΰμα, τδ γνωστόν 
υπό τδ κοινόν όνομα Ob'd.irn'fia. Τό κε- 
ρατοειδές άγγεϊον καί ό άμβιξ (λαμβίκος) 
είναι έπινοήσεις τοΰ Μεσαιώνο;" ό πρώτος 
άλχημιστής, δστις συνέλαβε τήν ιδέαν νά 
καθυποβάλη τόν οίνον διά τών ανωτέρω έρ- 
γαλείων υπό τήν επήρειαν τοΰ πυρδς, άνε
κάλυψε τό οινόπνευμα Ή τιμή τή; έμπνεύ- 
σεως ταύτη; άποδίδεται είς τόν κύριον Λτ- 
naud έκ · illeneuvc, περίφηυ,ον σοφόν δστις 
έχρημάτισε και ιατρός Πέτρου τοϋ HI τής 
Άραγωνίας κατά τό 1280 έτο;. Είναι δ
μως βέβαιον οτι ουτος άπλώς μόνον διεόω- 
κε τόν τρόπον αύτόν τής προετοιμασίας τής 
ούσίας ταύτη;, τόν όποϊον παρά αραβών 
ιατρών έν Ισπανία έμαθεν. Οπως δήπυτε 
ύπήρξεν ό ιστοριογράφος αύτοϋ τοΰ ύδατος 
τοϋ οίνου ή τής αμπέλου “ eau de tin— 
eau de tigne », πρδς 8 άπέδωκε μεταξύ 
άλλων θαυματουργών άρετών, τή; ΐάσεως 
δηλ. διαφόρων ασθενειών, καί τήν τή; άπε- 
λάσεως τοϋ γήρατος καί τήν τή; διατρο
φής τής νεότητος. Έκ τούτου δρμώμενο; έ- 
δωκεν είς τόν νομιζόμενον τούτον άναγεννη- 
τήν τής άνθρωπότητο; τδ όνομα ύδωρ ζω
ής (eau de tie), δπερ οί διάδοχοι τοϋ κ. 
Arnaud δικαιότερου μετωνόμασαν ύδωρ τοϋ 
θανάτου (eau de morl) καί dbnon alcool. 
*0 Cug Palin έλεγεν δτι τδ ύδωρ τούτο δί
δει μέν τήν ζωήν είς τούς πωλοϋντας αύ
τδ, τδν θάνατον δέ είς τούς χρήσιν ποιού
μενους αυτού. Έν τή περί τής ονομασίας 
δέ αύτοϋ διαπάλη ϋπερίσχυσε τδ αραβικόν 
όνομα άλκδλ (alcohol).

Τδ άλκδλ τούτο είσήχθη ύπδ τών ιατρών 
καί είς τήν φαρμακευτικήν ώς πολύτιμον 
φάρμακον- Δυστυχώς δμως άπεδείχθη δτι 
αί άσθένειαι τάς όποιας προξενεί είναι περισ- 

σότεραι τών δσας ιατρεύει’ μ.’δλου τοΰτο ύ- 
πηρέτησε σπουδαίως ώς φάρμακον. Έρρέθη 
οτι δεν ύπάρχουσι παντάπασι δηλητηριώ
δεις ούσίαι, άλλά μόνον δηλητηριώδεις χρή
σεις αύτών, καί, δπως διατείνεται δ Mon
taigne, ήμεΐς διά τή; διαχειρίσεώ; μας δια- 
φθείρομεν τά πράγματα, άτινα αύτά καθ’ 
έαυτά είναι καί καλά καί ώραία. Κατά τά 
τελευταία μάλιστα έτη μεγάλαι καταβάλ
λονται προσπάθειαι εϊς τε τήν Αγγλίαν,τήν 
Γαλλ'αν καί τήν Γερμανίαν, δπως σύστη
μα τοποιήσωσι τήν διά τοϋ οινοπνεύματος 
θεραπείαν διαφόρων πυρετωδών καί φλο
γιστικών ασθενειών’ μετ’ έπιτυχία; δέ έ- 
φηρμόσθη εί; τόν τυφοειδή πυρετόν, τήν 
περιπνευμονίαν, ένί λόγω είς άσθενείας 
αϊτ.νες παρουσιάζουσι μεγίστην τών δυνά
μεων καταπτωσιν’ δπως έπιτευχθή δμως 
εύάρεστον άποτέλεσαα, άπαιτεϊται μεγίστη 
σύνεσις περί τήν χρήσιν αύτοϋ. Έν συνόψει 
τδ οινόπνευμα δεν έπαυσε τοϋ νά άνήκη 
είς τήν ιατρικήν, άλλοτε μέν ένεκα τών ι
διοτήτων του, σήμερον δε ένεκα τών κατα
στρεπτικών αποτελεσμάτων του. 'Ομοιάζει 
τώ δόρατι τοϋ Άχιλλέως, τδ όποϊον άπδ 
μέν τή; μιας άκρας έπλήγονεν, ιάτρευε δέ 
άπό τής άλλης. Ένώ άλλοτε τδ οινόπνευμα 
έσυσταίνετο ώ; φάρμακον, σήμερον προ~ 
γράφεται ώς δηλητήριον, κατά τοϋ οποίου 
ζητοϋσι τδ άντιφάρυιαζου.

Ή χρήσι; καί ή κατασκευή τοϋ οινοπνεύ
ματος διεδύθη εΐ; τήν Γαλλίαν πολύ βρα
δέως. Μέχρι τής άρχής τής ΙΣΤ'. έκατον- 
ταετζρίδο; δεν ήτο είς χρήσίυ είμή ώς φάρ
μακον, τοϋ οποίου ή κατασκευή ήτο απο
κλειστικόν προνόμιον τών φαρμακεμπόρων, 
οϊτινες τώ 1514 έμερίσθησαν τδ προνόμιον 
τούτο μετά τοΰ σωματείου τών οξειδιοποι- 
ών. Κατόπιν έκ τοΰ σωματείου τούτου έ
ξήλθε περί τά τέλη τής βασιλείας Φραγ
κίσκου τοϋ Α'. τδ σωματείου τών άποστα- 
κτών. Αί αποστάξεις έπολλαπλασιάσθησαν 
μετά βραδύτητος, δπως έπαρκέσωσιν είς 
τά; εμπορικά; άπαιτήσεις τοΰ εξωτερικού 
μάλλον ή πρδς έσωτερικήν έξόδευσιν. Τά 
έξ αΰτοΰ παραγομενα πνευματώδη ποσά 
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δυσκόλως έξωδεύοντο είς τόπον εύκρατου, 
οίος ή Ι’αλΧία, δπου δ οίνος είναι άφθονος. 
’Εάν δέ, κατά τδ λέγειν τών 'Ελλήνων καί 
'Ρωμαίων συγγραφέων, οί Γαλάται ύπήρ- 
ξαν οί πρώτοι, οΐτινες παρεδοθησαν είς τήν 
οινοποσίαν, οί σημερινοί δμως απόγονοι αύ
τών ύπήρξαν οί τελευταίοι, οΐτινες κατε- 
χράσθησχν τοΰ οινοπνεύματος. Τά Εργοστά
σια τών αποστάξεων τοΰ οίνου, άτινα Επλη- 
θύνθησαν είς ττ,ν Γαλλίαν κατά τδν ΙΖ' αι
ώνα, καί ών τά κυριώτερα ησαν τά τής πό
λεως Νάντης καί τά τοΰ Στρασβούργου, έ- 
ξωδευον τδ πλεΐστον μέρος τών προϊόντων 
των είς τήν ’Αγγλίαν. ’Ολίγα δμως πνευμα
τώδη ποτά ήσαν είς μεγάλην ύπόληψιν έπί 
τής βασιλείας Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ', αύτδς 
δέ δ μέγας βασιλεύς ύπερηγάπησε τδ ροσ- 
σόλιον (rossolis), ποτδν ’Ιταλικής καταγω
γής, έν φ τδ άλκόλιον είναι άρωματισμένον 
διά τοΰ χυμοΰ φυτοΰ τίνος, όνομαζομένου 
drosera ή rosso/is, ήτοι δρόσου τοΰ Ήλίου. 
Ο χυμός τοΰ φυτοΰ τούτου είναι γεύσεως 
λίαν πίκρας, κέκτήται μάλιστα βλαπτικάς 
ιδιότητας, τά δέ λειβάδια, ένθα τδ φυτδν 
τοΰτο εύρίσκεται έν αφθονία, δέν είναι κα
τάλληλα πρδς νομήν τών ζώων.

Μετά του III', αΐώνος έπροώδευσε καί ή 
χρήσις τοΰ οινοπνεύματος, καί έκτοτε ήρχι- 
σαν νά άναφαίνωνται καί αί βλάβαι, τάς ό
ποιας συνεπιφέρει. Μία τών αίτιων, ήτις έ- 
πενήργησε- πρδς διάδοσιν αύτοΰ είναι καί οί 
πόλεμοι. Οσον αφορά τήν ’Αγγλίαν, τοΰτο 
είναι άναμφήριστον. Οί Άγγλοι στρατιώται 
άπδ τοΰ 1ΣΤ'. αΐώνος είχον μάθει τδ brand 
Wine, ήτοι κεκαυμένον οίνον (cm brule) 
κατά τάς κατα τών Κάτω Χωρών έκστρα- 
τείας των’ έπανελθόντες δέ είς τάς Εστίας 
των διετήρησαν καί διέδωκαν τήν χρήσιν 
τοΰ brandy τούτου, δπερ καθίστα αύτούς 
ικανούς νά ύποφέρωσι τούς απείρους κόπους, 
εις οΰς ήσαν εκτεθειμένοι. Τδ αύτδ παοα- 
τηρεΐται καί είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
τής ’Αμερικής, οπού ή μέθη κατά τήν μαρ
τυρίαν τοΰ κ. Baird είναι κληροδότημα 
τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας πολέμου αύτών. 
’Ανάλογου άποτέλεσμα έπέφερον καί είς 

τήν Γαλλίαν οί συνεχείς πόλεμοι τής Αύτο
κρατορίας· κατά τά τελευταία μάλιστα έτη 
ή δλεθρία χρήσις τής άψίνθου είσήχθη είς 
τήν Γαλλίαν παρά τών έκ τής ’Αφρικής έ- 
πιστρεψάντων στρατιωτών, οΐτινες διέδω
σαν αύτήν καί εΐς τδν λαόν. Έν τοσούτω 
δέν πρέπει νά άναδράμωμεν τόσον μακράν, 
δπως άνεύρωμεν τήν πηγήν τοΰ κακοΰ’ αυτή 
χρονολογείται άπδ τοΰ 1824, άφ’ δτου ήρ- 
χισε δηλαδή ή έξαγωγή τοΰ πνεύματος τών 
διαφόρων φυτών καί γεννημάτων. 'Εκτοτε 
ή τιμή τοΰ οινοπνεύματος έξέπεσεν υπερ
βαλλόντως, καί πάσαι αί χώραι έπλημμύ- 
ρησαν ύπδ τοΰ έπιβλαβοΰς τούτου ύγροΰ, 
δπερ, άφοΰ κατεπότισε μέχρι τοΰ μυελοΰ 
τούς κατοίκους τών πόλεων, είσεχώρησε κα
τόπιν καί μέχρι τής άπωτάτης καλύβης τοΰ 
χωρικού.

Ό,τι έπιτείνει έτι μάλλον τήν δηλητη
ριώδη άποτελεσματικότητα τών ποτών 
τούτων, είναι δτι δ άνθρωπος νήστις ποιεί
ται χρήσιν αύτών, δτε ό ς-όμαχός, κενδς ών, 
είναι μάλλον εύαίσθητος καί εδερέθιστος, 
ή δέ άπορρόφησις εύκολωτέρα καί ταχυ- 
τέρα. Έν όνόματι τής ύγιεινής όφείλομεν νά 
καταδικάσωμεν αύστηρότατα προσφιλή τινα 
συνήθειαν τής έργατικής τάξεως. Ύπδ τήν 
παράλογόν πρόφασιν τοΰ νά διαλύσωσι τήν 
περικαλύπτουσαν αύτούς άμα έξεγερθέντας 
τοΰ ύπνου άχλύν, άρχίζουσι τήν ήμέραν των 
δι’ ικανής δόσεως πνευματώδους ποτοΰ. Ή 
αδικαιολόγητος αυτή συνήθεια δραστικώτα- 
τα συντελεί είς τήν παραγωγήν τοΰ χρονίου 
οινοπνευματισμοΰ μετά τών παρεπομένων 
αύτώ συμφορών·

Είς πολλά μέρη τής Γαλλίας καί αύταί 
αί γυναίκες έκυριεύθτσαν ύπδ τοΰ πάθους 
τής μέθης’ μή τολμώσαι δέ νά πίνωσι δη
μοσία είς τά καπηλεία καταφεύγουσιν ιερο
κρυφίως εις τά παντοπωλεία, δπου έν άνέσει 
λαμβάνουσι τδ προσφιλές καταπότιον. Είς 
τήν Βρετανίαν μάλιστα άνευ ενδοιασμού τι · 
νος τά δύο φΰλα έλευθέρως καί άνερυθριά- 
στως συναγελάζονται καί συμπίνουσιν, έπί 
βλάβη τής ηθικής άναντιρρήτως· Τοιουτο
τρόπως δέν είναι σπάνιον πράγμα διαρκου- 

σών τών Εμπορικών πανηγύρεων νά εύρεθώ- 
σιν είς τάς οδούς άνδρες καί γυναίκες έξη- 
πλωμένοι αναίσθητοι έκ τής μέθης. Όφείλο
μεν δμως νά όμολογήσωμευ δτι ως προς 
τδ γυναικείου φΰλου τοιαΰται ύπερβολαί εί
ναι εξαιρέσεις, δπως καί καθ’ δλας τάς έπο- 
χάς ύπήρξαν πάντοτε τοιαΰται. Οί 'Ρωμαί
οι αύστηρότατα έτιμώρουν τάς μεθύσους 
γυναίκας' κατά Πλίνιον δέ κυρία τις κατε- 
δικάσθη ύπδ τοΰ συζύγου της είς τδν δι’ ά- 
σιτίας θάνατον έπί μόνω τώ λόγω οτι ήνοι- 
ξε τδ σακκίον, τό περιέχον τήν κλείδα τής 
οίναποθήκης.

Ή κατάχρησις τών οινοπνευματωδών πο
τών δέν περιορίζεται μόνον εΐς τήν κατωτά- 
την τάξιν τοΰ λαοΰ, τήν Εργατικήν, άλλ’ 
έπεκτείνεται καί είς τάς άνωτέρας τάξεις, 
ανέρχεται μάλιστα μέχρι και αύτής τής ά- 
νωτάτης. Είς ταύτας δμως τά όλέθρια α
ποτελέσματα Επέρχονται μέν, άλλά βραδύ- 
νουσι τήν έλευσίν των ένεκα τής καλλιτέρας 
διαίτης καί τοΰ άνετωτέρου βίου των. Αι
τία τών δυσπεψιών καί τών γαστραλγιών 
είς τά ύψηλής περιοπής πρόσωπα είναι πολ
λάκις καί αύτή ή μετρία χρήσις τών ποτών. 
Πολλοί μάλιστα ύποπίπτουν είς τήν άσθέ- 
νειαν ταύτην έξ άγνοίας. Οί τοιοΰτοι δέ 
είναι άνθρωποι άσθενοΰς κράσεως, οΐτινες, 
δπως έπισπεύσωσι τήν βραδυποροΰσαν χώ- 
νευσιν καί Ερεθίσωσιν δκνηρόν στόμαχον, 
μεταχειρίζονται ύπέρ τδ δέον διάφορα Ερε
θιστικά ποτά. Οί ισχνοί άνθρωποι, οί κα
ταβεβλημένοι καί οί κακώς τρεφόμενοι είναι 
οί μάλλον υποκείμενοι είς τήν άσθένειαν 
ταύτην τοΰ οινοπνευματισμοΰ· Παρετηρήθη 
προσέτι δτι μ.όνη ή χρήσις τοΰ οίνου τής 
κίνας παρά τοΐς άναρρωνύουσιν ή τοΐς έπι- 
σφαλοΰς ύγείας άνθρώποις Επιφέρει διατά- 
ραξιν τής πέψεως, σπασμούς καί παρα- 
φρόνησιν (dehre) μετά οπταπάτης. Μεταξύ 
δέ τών θυμάτων συγκαταλέγονται δυστυχώς 
καί άθώα βρέφη, τών όποιων τά σπάσματα 
οφείλονται κυρίως είς τήν άκρασίαν τών 
τροφών των.

Σήμερον τά καταστρεπτικά άποτελέσμα- 
τα τής καταχρήσεως τοΰ οινοπνεύματος ε- 

(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ'.) 

πληθύνθησαν έπί τοσοΰτον, ώστε δυσχερε- 
στάτη άποβαίνει ή άπαρίθμησις αύτών. Ερ- 
γον τών ήθικολόγων είναι νά περιγράψω- 
σιν δλας τάς λειποθυμίας, άς ό οινόπνευμα- 
τισμδς Επιφέρει, τήν έξανδραπόδισιν καί 
τάς άθλιότητας άς γεννά, ένί δέ λόγω δτι 
είναι ή μόνη αιτία τής πτωχείας καί πα- 
σης οΐας δήποτε συμφοράς. Ή στατιστική 
διά τής άνιούσης αύξήσεως τών Εγκλημα
τικών πράξεων υ.άς δεικνύει Εναργέστατα 
τήν αενάλην κατανάλωσιν τοΰ οινοπνεύμα
τος. Άπδ τοΰ 1850 μέχρι τοΰ 1870 ό α
ριθμός τών αιφνίδιων θανάτων τών έκ τοϋ 
οινοπνευματισμοΰ προελθόντων ηύξησε κα
τά λόγον 331 πρδς 587, δ δέ τών αύτο- 
κτονιών ύψώθη άπδ 240 είς 664. Ή έκ 
τοΰ οινοπνεύματος παραφρόνησις προ πάν
των έλαβε καταπληκτικάς διαφάσεις. Πρώ
τοι δέ οί ιατροί, βλέποντες τήν Επίφοβου 
ταύτην πρόοδον τοΰ κακοΰ, ύψωσαν τήν φω
νήν, καί προεκάλεσαν τήν σημερινήν σταυ
ροφορίαν.

Έάν τώρα μετά προσοχής άναλογισθώ- 
μεν τήν μεγάλην φθοράν, ήν έπί τής ύγείας 
τοΰ άνθρώπου προξενοϋσι τά πνευματώδη 
ποτά, ήτις μεταδίδεται καί είς τήν δι- 
όδοχον γενεάν, άποφαινόμεθα δτι πάσα 
κοινωνία, μή προφυλαττομένη άπδ τοσοΰ
τον φθοροποιού Εχθρού, μετ’ ού πολύ ούδέν 
άλλο θά ήναι ή ζών ερείπιον.

III

Ή λέξις οίνοπνευματισμδς (alcoltsme) 
είσήχθη είς τήν ιατρικήν γλώσσαν κατά τδ 
1852 παρά τίνος Σουηδού ίατροΰ τοΰ Κυ
ρίου Magnus Huss, δπως έν αύτή συνοψί- 
ζωνται τδ σύνολον τών παθολογικών συμ
πτωμάτων, άτινα ή κατάχρησις τοΰ οινο
πνεύματος συμπαρασύρει. "Οσον δέ διά τούς 
χειρούργους καί τούς ιατρούς ό μέθυσος εί
ναι ασθενής, καί άσθενής άλλοίας φύσεως' 
παρ’ αύτώ δλα τά νοσερά φαινόμενα πα
ρουσιάζονται μέ χαρακτήρα ιδιαζόντως σο
βαρόν. Ή μέθη λοιπόν δέν είναι απλώς μόι 
νον παραβίασις τής ήθικής καί ύγιεινής,

35. 
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άλλ’ είναι άληθή; δηλητηρίασις έχουσα, ώ; 
πδσα άλλη ασθένεια τάς μορφάς της, τά 
συμπτώματά της, τάς περιπέτειας της 
χαΐ τάς περιπλοκάς της. Αί εκδηλώσεις 
τοΰ οίνοπνευματισμού είναι σήμερον άρ- 
κουντως έγνωσμέναι' αύται παρουσιάζουσι 
πορείαν δλως χαρακτηριστικήν καί αλλη
λουχίαν προβλεπομένην. Λί έλίγαι δέ ά- 
νωμαλίαι, αίτινες αναφαίνονται ένίοτε, έλ- 
πίζομεν νά έξήγηθώσιν έν προσέχει μέλ- 
λοντι’ δυνάμεθα δμως καί άπδ τοΰδε νά 
άποδώσωμεν αύτάς εί; τάς μετά τοϋ οίνο- 
πνεύματος έν τοΐς πνευματώδεσι ποτοϊς 
άναμιγνυομένας ούσίας, αίτινες προς τήν 
τοΰ ύγρού αύτοΰ έπενέργειαν έπιπροσθέ- 
τουσι καί τήν ιδίαν εαυτών. Νεώτεραι εξι
χνιάσεις παρέχουσιν υπόστασιν εις τήν γνώ
μην ταύτην, καθότι δι’ αύτών άποδείχθη 
δτι ή ούσία ή μετά τοϋ οινοπνεύματος ά- 
ναμεμιγμένη έν τώ ποτώ τής άψίνθου έχει 
δλως ιδίαν έπιρροήν καί επιφέρει καταστρο
φής, τάς όποιας άδίκως άπέδιδον είς τδ 
οινόπνευμα. Διά λεπτοφυεστάτης'άναλύσε- 
ώς του ό Κύριος Magnan ήδυνήθη νά δια
χωρίσω) τδ άνήκον έκάστη τών ούσιών μέρος 
τών ταραχών, ας παρατηρεί τις παρά τοΐς 
ύπδ άψίνθου μεθυσμένοις. Κατά συνέπειαν 
όφείλομεν σήμερον νά κάμνωμεν διάκρισιν 
τής υπδ τοϋ οινοπνεύματος δηλητηριάσε- 
ως, ήτοι τοϋ oironrevjiatwfiov, άπδ τής 
διά τής καθαρά; άψίνθου, ήτοι τοϋ &^ι>θι- 
trfiOS.

~kv καί γνωρίζομεν τά πλεΐστα τών φαι
νομένων, άτινα άποδεικνύουσι τδν οίνοπνευ- 
ματισμδν, δέν γνωρίζομεν δμως τδ παρά- 
παν τήν έσωτερικήν αύτοϋ ένέργειαν.

Μόνον άσαφή τινα Ιδέαν έχομεν περί 
τής έξελίξεως, ήν τδ οινόπνευμα υφίσταται 
έν τώ διοργανισμώ. Τδ άκολουθοΰμεν μέχρι 
τής στιγμής, καθ’ ήν εισέρχεται έν τώ αϊ- 
μβτι καί άναμίγνυται μετ’ αύτοϋ' εισδύει 
κατόπιν μετά τοϋ αιματώδους ρευστού έν 
τώ βάθει τών πλεγμάτων, καί έκεΐ διαμέ
νει έπί τινα χρόνον. Ό πότης τότε είναι 
χατάβροχος οινοπνεύματος μέχρι καί τών 
λεπτοτάτων αύτοϋ ϊνών. Τδ οινόπνευμα α

κολούθως έξέρχεται διά τών φυσικών πό
ρων' κατά πάσαν άναπνοήν δ πνεύμων έξω- 
Οεΐ έκπνοάς οινοπνευματωδών άτμών' άλ
λο μέρος τοϋ οινοπνεύματος έξέρχεται διά 
τοϋ ίδρώτος καί τοϋ σιέλου, έτερον δέ ά- 
φανίζεται διά τών νεφρών. Τδ οινόπνευμα 
λοιπόν δέν διαμένει έν τώ οργανισμώ, άλλ’ 
έξέρχεται μετά βραχεΐαν έν αύτώ διαμονήν’ 
καί όμως κατά τήν μικράν ταύτην διαμο
νήν προξενεί εις τά πλέγματα τήν βλάβην, 
τής οποίας τά άποτελέσματα άναπτύσσον- 
ται τά μέν αμέσως, τά δέ βραδύτερον.

“ίδωμεν τώρα, Όλον τδ καταποθέν οι
νόπνευμα έξέρχεται άπδ τοϋ διοργανισμοϋ, 
ή μόνον τδ ύπερβάλλον μέρος αύτοϋ; — Ή 
ούσία αΰτη έξέρχεται δλόκληρος, οϊα εισήλ- 
θε χωρίς νά άφήση τίποτε έν τώ διοργα- 
νισμώ, τδν όποιον διήλθεν, ή μένει μέρος αυ
τής έν αύτώ, όπως συμμεθέξη τών μεταβο
λών τής τροφής καί τής άναπνοής, δπως 
τούτο συμβαίνει καί είς τάς άλλας τροφάς ; 
— Καί αί δύο αύται Οεωρίαι υποστηρίζον
ται έτι καί νϋν, καί είσίν αντιμέτωποι. Ή 
γνώμη ότι τδ οινόπνευμα είναι καί αύτδ 
τροφή, είναι ή άρχαία γνώμη, τήν όποιαν 
έσχημάτισε και ύπεστήριξεν δ Liebic, καί 
ήτις έπεκοάτησεν άδιαφιλονείκητος μέχρις 

εσχάτων. Αΰτη συνάδει καί μετά τής 
προλήψεως τοΰ όχλου, δτι τδ οινόπνευμα 
είναι κατ’ έξοχήν ούσία θρεπτική, πηγή 
ισχύος καί ρώμης, καί καθιστά τδν άνθρω
πον ικανόν νά άντέχη είς τάς μάλλον έπι- 
πόνους έργασίας' περαιτέρω δέ προβαίνου- 
σα παριστόι αύτδ ώς τδ μόνον καί άληθές 
στήριγμα τοϋ τε σώματος καί τοϋ νοϋ τοϋ 
άνθρώπου.

Ό Liebic όχι μόνον ύπεστήριξεν ότι τδ 
οινόπνευμα διατρέφει τδ άνθρώπινον σώμα, 
άλλ’ έδείκνυε καί τδ πώς τδ τρέφει. Ιίαρε- 
δέχετο αύτδ ώς τροφήν άναπνευστικήν, 
προωρισμένην νά καίηται έν τή έσωτερικ^ 
οικονομία τοϋ σώματος, δπως διατηρή 
τήν θερμοκρασίαν αύτοΰ. Οΰτω κατ’ αύτδν 
τδ οινόπνευμα δξειδοΰται, μεταβάλλεται 
είς άλδεύδιον, κατόπιν είς δξεικδν όξύ καί 
είς οξαλικόν όξύ, καί τέλος διά σειράς ό

λης άλληλοδιαδοχικών υποδιαιρέσεων κα
ταλήγει είς ανθρακικόν όξύ καί εις ύδωρ, 
καί έξέρχεται διά τοϋ πνεύμονος είς τήν άτ- 
μοσφαΐραν.

Οί φυσιολόγοι μέμφονταν τούς χημικούς, 
διότι ούτοι δεικνύουσι τά πράγματα όποια 
τινα έπρεπε νά ήναι, καί όχι όποια πραγ
ματικό); είναι. Ένταΰθα έγκειται τδ ζήτη
μα. Ούδέν λογικώτερον τής προηγουμένη; 
έξηγήσεως, καί ένταυτω ούδέν άνακριβέ- 
στερον. Σήμερον ή θεωρία τοϋ Liebic περί 
τής διαιρέσεως τής τροφής είς τροφήν πλα
στικήν καί τροφήν άναπνευστικήν καταπο- 
λεμηθεΐσα πανταχόθεν κατέρρευσε. Όσον 
δ’ άφορμ τδ οινόπνευμα, ή αξιομνημόνευτος 
επεξεργασία τών Κ. Κ. Lnlleniand, Pet
rin καί Duroy προσέβαλλε κατά μέτω
πον τήν κλασικήν θεωρίαν. Οί Κύριοι ούτοι 
ευρον έν τώ αϊματι καί έν τοΐς πλέγμασι 
τών κυριωτέρων οργάνων τδ οινόπνευμα έν 
τή φυσική του καταστάσει. Πούποτε δέν ά- 
πήντησαν οΰτε τά άμεσα οΰτε τά έμμεσα 
άποτελέσματα τής λ.εγομένης όξειδώσεως' 
απέδειξαν μάλιστα δτι οΰτε ή θερμοκρα
σία τοΰ σώματος οΰτε τδ έκ τοΰ πνεύμο
νος αποπνεόμενου ανθρακικόν όξύ αύξανου- 
σι. Τδ οινόπνευμα, λέγουσι, δεν είναι παν
τελώς τροφή, καί δεν υφίσταται παντάπα- 
σι μεταβολάς έν τώ διοργανισμώ' έξέρχε
ται άπ’ αύτοΰ χωρίς νά όξειδωθή, άφοΰ 
ένδιατρίψη έπί τών διαφόρων όργάνων καί 
άφοΰ διά μόνης τής έπαφής αύτοΰ προκα- 
λέση τάς ερεθιστικά; ένεργείας του, αϊτι- 
νες έκδηλοΰνται διά τής φρενιτιάσεως τής 
μέθης καί τών σπαραγμών τοϋ χρονίου οί- 
νοπνευματισμοΰ.

Μετά τής θρεπτική; ολως άβάσιμος εξε
λέγχεται καί ή στομαχική καί ορεκτική 
φήμη, ήν παρά τώ λαώ χαίρει τδ οινό
πνευμα. Ό Κ. Κλαύδιος Βερνάρδος άπέδει- 
ξεν ότι ή ούσία αΰτη έπ’ έναντία; σταματά 
τάς έντερικάς έκκρίσεις καί αναχαιτίζει τήν 
χώνίυσιν. Κατά συνέπειαν δ υπδ χρονίου 
οίνοπνευαατισμοΰ άσθενής τρώγει πολύ ολί
γον. Πέρυσιν αί εφημερίδες έσημείωσαν τδν 
θάνατον ένδς Γάλλου ύπαξιωματικοΰ τοϋ πυ

ροβολικού κυριευμένου υπό τοΰ πάθους τής 
διά τής άψίνθου μέθης’ ό δυστυχής ούτος 
κατήντησε νά μή. δέχηται πλέον τροφήν 
είμή κατά μακρά διαλείμματα καί τοΰτο 
είς τόσον μικράν ποσότητα, ώστε ο: περί 
αύτδν τδν έπωνόμασαν « τδν μή τρώγοντα 
άνθρωπον. »

Αί διαταράξεις, άς τδ οινόπνευμα προξε
νεί εις τδν λαμβάνοντα αύτδ διοργανισμδν, 
είσί πάμπολλαι καί διάφοροι. 'II υπδ τοΰ 
οινοπνεύματος δηλητηρίασις άρχεται άπδ 
τής διαβατικής μέθης, ήτις δύναται νά έ- 
ξαλειφθή όλοτελώς, έάν ή μέθη δέν έπανα- 
ληφθή σοντόμως, καί λήγει είς τήν πολυ
θρήνητου καί άνεπανόρθωτον κατάστασιν 
τής παραφροσύνης καί τής γενικής παρα
λυσίας.’ Εν τώ μεταξύ τούτω ό οίνοπνευμα- 
τισμδς κάμνχι πολυαρίθμους σταθμούς, έν 
ένί έκάστω τών όποιων υπδ διαφορετικήν 
νοσεράν μορφήν παρίσταται. Τούς σταθμούς 
αύτούς δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν εί; τρεις 
άλλήλας διαδεχομένας κατηγορίας, τόν ΰιατ 
Ccitixor oiroxvev^arcffft0rt ό όποιος ολο- 
τελώς θεραπεύεται, τόν θετικόν οίνοχνεν- 
ματισμόν, δστις είναι άκόμη έπιδεκτικός 
θεραπείας, άλλά συνοδεύεται ύπδ τής παρα
φροσύνης καί τής τρομώδους φρενιτιάσεως, 
καί τέλος τόν χρόνιαν οίνοπνευιιατισμόν, 
πάθος σχεδόν άθεράπευτον. Τοιαύτη είναι 
ή σειρά τών βαθμιδών, ήν δ αδιόρθωτος πό
της οφείλει νά διαΐοέξη, έκτδς έάν έν τώ 
μεταξύ άλλη τι; άσθένεια δέν έπισπεύση 
τήν λύσιν τοΰ ολέθριου δράματος.

Ό διαβατικός οίνο-νενματισμός είναι 
ή μέθη άνθρώπου συνήθως έγκρατοΰς, δστις 
έκτάκτως έξώκειλεν είς κατάχρησιν πνευ
ματώδους ποτοΰ. Οίας μορφάς δέν φαίνεται 
δτι περιβάλλεται ή μέθη αΰτη ! ΊΙ ποικι
λία δμως αΰτη τών μορφών δέν είναι είμή 
φαινομενική, καθότι ύπ’ αύτήν ανευρίσκε
ται πραγματική όμοιότης. Μετά περίοδον 
ελαφρού ερεθισμού παρουσιάζεται τό αύτδ 
πάντοτε φαινόμενον, ή έξασθένησις—έξασθε- 
νησις τόσον περισσότερον ισχυρότερα, δσον 
μεγαλειτέρα είναι καί ή ληφθεΐσα ποσόττς 
τοΰ πνευματώδους ποτοΰ. Ό μέθυσος πίπτει 
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είς βαθύτατον ύπνον κα5. είς κωματώδη κα- 
τάστασιν, δθεν είναι δλως άδύνατον νά τόν 
έξαγάγη τις. Έν τή καταστάσει ταύτη ί 
άμβλύτης τού νοός του είναι βαθεία, ή 
αίσθητικότης αύτοΰ ήμβλυμένη ή έσβεσμέ- 
V7), ή θερμοκρασία του καταβιβασμένη, αί 
λειτουργία·, του έξησθενημέναι, ή δέ ζωή 
του είναι δλως φυτική. Ιδού κατά τούς φυ
σιολόγους δ αληθής χαρακτήρ τής διαβατι
κής μέθης. 'Ο νευρικός ερεθισμός, η έμψύχω- 
σις, ή συναίσθησις τής εύεξίας, ή διάθεσις 
τοϋ πνεύματος πρός εύθύμους καί γελοέσ- 
σας εικόνας, καί ή επιθυμία ζωής μακροη- 
μέρου, τήν οποίαν αισθάνεται ό μεμεθυσμέ- 
νος—όλα ταΰτα κάμνουσι αυτόν, άφοΰ άπαξ 
έγνώρισε τάς εντυπώσεις ταύτας, νά παρα- 
σύρηται συνεχώς πρδς άναζήτησιν αύτών. 
Ούτως άρχεται τής επιδιώξεως ματαίου 
αντικατοπτρισμού, καί άνεπαισθήτως ει
σέρχεται είς νέαν περίοδον. Τότε ή διάνοια 
σκοτίζεται’ υπολογισμοί εσφαλμένοι καί 
συγκρουόμενοι καί ίδέαι δλως ασυνάρτητοι 
καί αλλόκοτοι συνωθοΰνται σωςηδδν έν αυ
τή καί διαδέχονται άλλήλας άνευ λογικής 
σειράς. "Ομοιόν τι αίσθημα, ότέ μ.έν ή εύ- 
Ουμία, ότέ δέ ή δργή, άλλοτε ή λύπη επι
κρατεί δλων τών εκδηλώσεων τοΰ μεθύσου, 
καί δίδει αύταΤς χροιάν τινα όμοιότητος. 
Τέλος ή ζωηρότης καταπίπτει καί τήν 
διαδέχεται ή νάρκωσις, ό δέ μέθυσος προ
χωρεί ταχέως πρός τήν κωματώδη κατά- 
στασιν, ήτις επισφραγίζει τδ τέρμα τής 
σκηνής. Τοιαύτη είναι ή όψις τής διαβατι
κής μέθης, ήτις θά ύφίσταται, έφ’ δσον καί 
ή κατάχρησις τοΰ οινοπνεύματος εξακολου
θεί. Έν τοσούτω καί είς τήν πρώτην ταύ
την περίοδον παρετηρήθησαν άσυμφωνίαι 
τών συμπτωμάτων αυτών, αϊτινες μετά 
πριεσκεμμένας καί έμβριβείς παρατηρήσεις 
άπεδόθησαν είς τήν έν τώ οίνοπνεύματι άνά- 
μιξιν τής άψίνθου, τής όποιας ή μέθη πα
ρουσιάζει δψιν δλως ίδιάζουσαν" τόν τρό
πον δέ τούτον τής δηλητηριάσεως ώνόμα- 
σαν ά^ίί-Λσ/εώ'.

Οπως ποιήσωσε καταφανή τήν διάκρι- 
σιν τών συμπτωμάτων τών έκ τής μέθης έ

κατέρου τών ποτών προερχομένων οί περί 
ταύτην καταγινόμενοι σπουδαίοι ιατροί έ- 
μέθησαν κύνας και λαγωούς, τούς όποιους 
κατόπιν προσεκτικώς παρετήρησαν. 'Η μέ
θη τοΰ κυνδς είναι όμοια τή τοΰ άνθρώπου’ 
τό ζώον διέρχεται έπίσης τδ πρώτον περί
οδον έλαφροΰ έρεθςσμοΰ, καθ’ ήν τρέχει 
καθ’ δλας τάς δευθύνσεις, πηδά, γαυγίζει 
καί περιπΰιεί μυρίας θωπείας’ μετ’ όλίγον 
αρχίζει νά παραφέρηται, οί πόδες του δια- 
σταυροΰνται, τά δπίσθιά του κάμπτονται 
καί υποχωροΰσι, τοΰ δέ βλέμματός του ή 
έκφρασις άπόλλυταΓ ή ήλιθιότης επέρχε
ται, τά δέ μέλη του πίπτουσιν είς παντε
λή άδράνειαν. 'II αναισθησία τοΰ φυσικού 
ύπνου καί τής ληθαργίας είναι πολύ δλι- 
γωτέρα ή ή τής καταστάσεως ταύτης, καθ’ 
ήν τδ σώμα φαίνεται ώς εις ξυστήν κατά- 
στάσιν, είς τδ όποιον δύνατα! τις νά δό>- 
ση οΐον δήποτε σχήμα θέλει. "Ολως διά
φορον Οά ηναι τδ θέαμα, έάν άντί οίνοπνευ.- 
ματος άπλοΰ μεταχειρισθώμεν αύτδ με- 
μιγμένον μετά άψίνθου. Τδ ζώον προσβάλ
λεται άμέσως υπό σπασμών. Οί μυώνες τής 
ράχεως συστέλλονται ΐσχυρώς, ώς τοΰ υπό 
τής τετάνου προσβληθέντος, καί κάμπτουν 
τδ σώμα τοξοΒίδώς’ αί σιαγώνες συσφίγγον- 
ται καί εντείνονται οί πόδες’ ιδού δ πρώ
τος σταθμός. "Επειτα πάραυτα επέρχονται 
βίαιοι κλονισμοί άλλήλους διαδεχόμενοι, οί 
έδόντες συγκρούονται, το στόμα γέμει ά- 
φρών, οί οφθαλμοί έκφράζουσιν αγριότητα, 
τδ πρόσωπον ρυτιδοΰται, ή δέ γλώσσα κα
λύπτεται ύπδ αίματος ένεκα τών δήξεων 
άς ύφίσταται’ ιδού καί ό δεύτερος σταθ
μός, πιστή είκοιν άνθρώπου προσβαλλομέ- 
νου υπό επιληψίας. Ούτω τό μέν οινόπνευ
μα ρίπτει τδν κύνα είς παραλυσίαν, ή δέ 
άψινθος είς τήν έπιληψίαν.

Τά αύτά άπαραλλάκτως φαινόμενα πα
ρατηρούνται και είς τδν άνθρωπον. Τδ σκλη- 
ρότερον δέ κακόν διά τήν κοινωνίαν είναι 
ότι τδ κακόν δέν εξαφανίζεται μέ τδν οίκ- 
τρδν θάνατον τοΰ μεθύσου, άλλ’ έπεκτείνε- 
ται καί είς τούς απογόνους αύτοΰ’ καί ούτω 
συνεχώς έχομεν τό σκληρόν θέαμα τής γεν- 

νήοεως έκ τοιούτων γονέων τέκνων έκ γε
νετής τρελλών, ευήθων, χοιραδικών καί ε
πιληπτικών, ών δ άριθμδς κατ’ έτος βαί
νει δυστυχώς πρδς αύξτσιν.

"II συνεχής έπανάληψις τών καταχρήσε
ων τοΰ οινοπνεύματος δδηγεί τδν μεθύοντα 
είς τδν Otrixbr oiroitrsopaxiofibr, δτε άρ
χεται ή δευτέρα περίοδος. Τά έντόσθια τό
τε ποτιζόμενα υπό τοΰ δηλητηρίου τούτου 
ύφίστανται μεγάλα; άλλοιώσεις. τδ δέ ά
τομον δέν είναι πλέον τδ αύτό. Ούτως έν 
τή δευτέρφ ταύτη περιόδω η παραμικρά 
παρεκτροπή δύναται νά έπιφέρη, άντί τής 
απλής, μέθης, φαινόμενον τέως άγνωστον, 
τήν οίκοπνευματικήν παραφροσύνην ή η)>· 
τρομώδη φρενιτίασιν.

Είναι λυπηρόν όντως, λυπηρότατον νά ά- 
ποξενοΰται δ άνθρωπος τοΰ λογικού του, 
νά γίνηται τδ παίγνιον τών μανιακών 
παραφορών καί νά άφομοιοΰται τοΐς τρελ- 
λοίς. 'Ο δπιοφάγος τούλάχιστον ευρίσκει 
είς τάς γελώσας εικόνας,αϊτινες κοσμοΰσι τά 
ένύπνιά του, είδος τι αντισηκώματος είς τήν 
άποκτήνωσίν του’ ένώ ή έκ τοΰ άλκολιου 
παραφροσύνη διεγείρει μόνον άποτροπαίους 
καί επαχθείς εντυπώσεις. Κατά τάς πρώ- 
τας ήμέρας ψευδείς εικόνες άπαύστως διέρ
χονται πρδ τών οφθαλμών τοΰ ασθενούς, 
αϊτινες σκληοώς τδν βασανίζουσι. Κατόπιν 
έπέρχονται διάλειμμά τά τινα ήσυχί ας, άλ
λά τότε αί προσβολαί τής παραφροσύνης 
έρχονται μετά μεγαλειτέρας σφοδρότητος 
ή πρότερον. 'II παραφροσύνη συνήθως προσ
βάλλει τδν ασθενή τήν νύκτα, συνηθέστε
ρον δμως περί λύχνων άφάς, ςτγμήν καταλ- 
ληλοτάτην διά τήν δπταπάτην. Ο άσθενής 
βλέπει πρό αύτοΰ ζώα, ποντικούς, γάτας, 
μύρμηκας, έντομα, σκόρπιους, βατράχους 
οΐτινες τρέχουσι πέριξ αύτοΰ καί έπ’ αύ
τοΰ, άράχνας αϊτινες είσδύουσι μεταξύ τής 
σαρκδς καί τής έπιδερμίδος του, σκώληκας 
οΐτινες κατατρώγουν τδ σώμά του, τούς 
όποιους, έρμαιον Δν μεγάλης ψυχικής άδη- 
μονίας, μάτην προσπαθεί νά συλλάβη καί 
νά απόρριψη μακράν αύτοΰ’ νομίζει ότι όνυ
χες έμπήγονται εις τοΰ; ώμου: του, ψυχρά 

δέ καί υγρά ζώα αισθάνεται συρόμενα έπί 
τών μηρών του. Καθ’ 8ν καιρόν δλα ταΰτα 
τά μαρτύρια καταβασανίζουσι τδ πνεΰμά 
του, ούτος εύρίσκεται εις άκατάπαυστον 
κίνησιν, πηγαίνει, έρχεται, τρέχει, αρπάζει 
άπδ τής γής πράγματα φανταστικά καί 
πάλιν τά δίπτει. Έάν κατ’έκείνην τήν στιγ
μήν τώ δμιλήση τις δι’ ισχυρής φωνής, τοΰ 
εφελκύει τήν προσοχήν και πρδς στιγμήν 
τδν άπαλλάττει τών τρομερών οπτασιών, 
αϊτινες πολιορκοΰσι τδ πνεΰμά του’ εύθύς 
δυ.ως έπειτα αύται επανέρχονται σφοδρότε
ρα·.. Έν τή παραφροσύνη, του δλαι αί εντυ
πώσει; του τώ παρίσανται ώς τρομεραί ει
κόνες’ ό ήχος τοΰ κώδωνος τώ φαίνεται δτι 
είναι επικήδειος κροΰσις’ τούς παραμυθητι
κούς λόγους, οΰς άποτείνει τις πρδς αύτδν, 
εκλαμβάνει ώ; επιπλήξεις, παράπονα, οίμο- 
γάς, δεήσεις’ μεμ.ακρυσμένη; φωνής ήχος τις 
τώ φαίνεται θορυβώδεις κραυγαί. Βλέπει 
άστραπάς, πυρκαϊάς, στάσεις, πολέμους, 
μαύρας σφαίρας, αϊτινες λαμβάνουσαι σχή
ματα μυσαρών καί ακαθάρτων ζώων ά- 
ποσπώνται άπδ τών τοίχων, μεγεθύνονται, 
ρίπτονται έπ’ αύτοΰ καί πάλιν επανέρ
χονται έντδς τών τοίχων. Βλέπει τέλος δτι 
πρδ τών οφθαλμών του κατακρεουργούσε τά 
τέκνα του, αύτδν δέ τδν ίδιον δτι τδν κτυ- 
πώσι καί τδν κατασπαράττουσι. Τά παρα
δείγματα ταΰτα άρκοΰν, νομίζομεν, δπως 
γείνη καταφανής ό τρομερός χαρακτήρ καί ή 
ύπερβολική άνάπτυξις τών παραφρονητικών 
οπτασιών καί τής διαστροφής τών αισθή
σεων. Αί προσβολαί αύται διαρκοΰσι κατά 
τδ μάλλον καί ήττον πολύν χρόνον, επανα
λαμβάνονται δέ κατά τδ μάλλον καί ήττον 
συνεχώς· Συνήθως ή θεραπεία είναι δυνατή, 
έάν ή παραφροσύνη μένη απλή καί δέν λά
βη τδν χαρακτήρα τής τρομώδους φρενιτιά- 
σεως, ήτις συνήθως επισύρει κατόπιν αύτής 
τδ όλεθριον τέλος.

Πρδς τδν πότην τής μαστίχας αί προσβο
λαί τής παραφροσύνης βραδόνουσι νά άνα- 
φανώσι, χρειάζονται μήνες, έτη- πρδς τδν 
πότην δμως τής άψίνθου άρκοΰσιν εβδο
μάδες τινές, ένίοτε δέ καί ήμέραι μόνον.
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Τά αποτελέσματα τότε τής μέθης είναι πο
λύ προϊμώτβρα. Οταν δέ βλέπωμέν τινα 
μετ’ δλίγας παρεζτροπάς και μετ’ ασυνή- 
θου; ταχύτητος καταφθάσαντα εις τόν θε- 
rixor οίνοπνευματισμόν, εις τάς τρομεράς 
Οπτασίας ή είς την έπιληψίαν, τότε μετά 
βεβαιότατος δυνάμεθα νά άποδώσωμεν τήν 
ταχεΐαν άνάπτυξιν τών φαινομένων τούτων 
είς την άψινΟον.

Σήμερον ή τρομώδης φρενιτίασις καθα
ρότατα διακρίνεται άπό τής Αλκολικής πα
ραφροσύνης. Παρουσιάζει δλα τά συμπτώ
ματα ταύτης, τήν δπταπάτην, τήν έμφά- 
νισιν τών ειδεχθών ζώων καί τάς τρομα- 
κτικάς εντυπώσεις' κέκτηται όμως πρός τού· 
τοις και δύο διακεκριμένους χαρακτήρας, 
πυρετόν, καταληπτόν μόνον διά τοϋ θερμο
μέτρου, και γενικήν τρεμούλαν τών νεύρων. 
Ή χειρ τοϋ μεθύσου τρέμει πάντοτε, άλλ.’ 
οί παλμοί δέν έπεκτείνοντα: καί είς δλον 
τό σώμ,α αύτοϋ. Ό δυστυχής δμως ό προσ
βληθείς υπό τής τρομώδους φρενιτιάσεως 
άπεναντίας σείεται άπαύστως ύπό σπα
σμών καί κυμάνσεων, αϊτινες πάντας τούς 
μυώνας ταράσσουσι καί, ένφ ή απλή φρε- 
νιτίασις είναι έπιδεκτική θεραπείας, ή τρο
μώδης συνηθέστατα επιφέρει τόν θάνατον. 
Πρό τοΰ δυστυχούς οίνοπνευματισμένου 
σύο στάδια Ανοίγονται, ή ή στεατώδης κα- 
τάπτωσις, ήτις τόν φέρει είς τήν παραφρο
σύνην. ή ό Αδιάλειπτος ερεθισμός, δστις τόν 
ρίπτει είς γενικήν παραλυσίαν. Καί τών δύο 
τούτων περιπτώσεων τό τέλος είναι έπώ- 
δυνον. Ποίαν δδύνην δύναται νά άφήση είς 
τους συγγενείς ή είς τους γνωστούς ό θά
νατος τούτου, άλλοτε προφιλοϋς αύτοΐς ον- 
τος; Ούδεμίαν. Πριν ή φθάση, είς τήν έσχά- 
την ταύτην στιγμήν, ή ζωή αύτοϋ δέν εί
ναι άςία ούτε ίνός καν δακρύου. Δέν είναι 
πλέον άνθρωπος ή ϋπαρξις αυτή ή τοσοϋ
τον άσυνέτως παραδοθεΐσα είς τάς παραφο
ράς τών παραλόγων ορέξεών της, καί τής 
οποίας ή μέν φαντασία έσβέσθη, ή δέ διά
νοια έζημβλύνθη, ή κρίσις κατέστη Αβέβαια, 
i δέ χαρακτήρ υποχονδριακός. Τό πρό
σωπόν του άπεμορφόθη ύπό έκρήξεων, αί 

χεϊρές του σπασμωδικώς άπαύστως κινού
μαι, οί πόδες του κλονίζονται, περιπατών 
δέ μάλλον σύρεται ή βηματίζει.. ’Εν συνό
ψει δέ είναι έρμαια·/ πάντων τών δυστύχη
μά το>ν.

Είναι θαϋμα τώ όντι, έάν εις τ-ήν νοσε- 
ράν κατάστασιν, είς ήν τόν φέρει ή φυσική 
του κατάπτωσις, δ μέθυσος δυνηθή νά φθά- 
σ·/ι τό τέρμα τής οίνοπνευματικής δηλητη- 
ριάσεως" διότι ό'χι μόνον μάλλον τών άλ
λων υπόκειται είς τάς διαφόρους επιδημι
κής άσθενείας, άλλά αύται παρουσιάζονται 
αύτώ μέ χαρακτήρα ιδιαζόντως σοβαρόν. 
Αί έπιδημίαι, ή χολέρα, ο τυφοειδής πυρε
τός, ή δυσεντερία καί ή εύλογία λυμαί
νονται κατά προτίμκσιν τούς μεθύσους. Ό 
αύτός σοβαρός χαρακτήρ παρατηρεΐται και 
είς τούς πληγωμένους οίνοπνευματικούς. Ή 
περιπνευμονία, τό έρεσίπελας καί ή γάγ
γραινα άδιαλείπτως έπαπειλοΰσιν αύτούς· 
ή έπούλωσις τής πληγής δέν γίνεται πώ- 
ποτε, ή δέ όψις αυτής λαμβάνει κακήν μορ
φήν. Έν γένει δέ δέν υπάρχει διά τόν μέθυ
σον ούτε πληγή ούτε άσθένεια ελαφρά.

Ό οίνοπνευματισμός συνεχίζεται έπίσης 
μεταδιδόμενος άπό γενεάς είς γενεάν καί 
ως έκ τούτου περιβάλλεται χαρακτήρα δ
λως νέον και πλήρη κακίας. Ό υιός μεθύ
σου τινός δηλητηριάζεται μέ πολύ μεγαλει- 
τέραν ποσότητα οίνοπνεύμ.ατος ή δι’ δσης 
έμεθύσθη ό πατήρ του, εύθύς δ’ είς τήν 
πρώτην παρεκτροπήν του τώ παρουσιάζεται 
ή παραφροσύνη. Ό οίνοπνευματοπότης κα
ταστρέφει πρός τούτοις τήν υγείαν τών α
πογόνων του καί διά πολλών άλλων τρόπων' 
δίδει τήν γέννησιν είς ήλιθίους, χοιραδικούς, 
φρενοβλαβείς καί φθισικούς. Ύπεστηοίχθη 
καί άπεδείχθη τρανώς δτι ή επιληψία καί 
τά σπάσματα παρά τοϊς νηπίοις προέρχον
ται άπό μόνης τής απλής διαβατικής μέθης 
τών γονέων έν καιοώ τής συλλήψεως αύ
τών. Ό ιατρός Κ. Morel άναφέρει ώς πα
ράδειγμα τούτου έργάτην τινά άποθανόντα 
υπό χρονίου οίνοπνευματισμοϋ καί Αφήσαν- 
τα έπτά τέκνα' τούτων τά δύο πρώτα ά- 
πέθανον έν μικρά ηλικία υπό σπασμών" τό 

τρίτον είς ηλικίαν 22 έτών έγεινε φρενο
βλαβής, τό τέταρτον· άφοϋ πολλάκις έπροσ- 
πάθησε νά αύτοχειριασθή, κατήντησεν ήλί- 
θ'.ον" έπί τέλους τό πέμπτον είναι τά μά- 
λα εύερέθιστον και μισάνθρωπον' ή μία καί 
μόνη άδελφή των είναι υστερική’ μόνον δέ 
τό έβδομον είναι νοήμον καί νευρώδους χαρα- 
κτήρος.

Διαγράψαντες διά ζωηρών χαρακτήρων 
τάς δυστυχίας καί τάς Αθλιότητας, δι’ ών 
μάς περιβάλλει δ οίνοπνευματισμός, εν τι 
ύπολείπεται ήμϊν νά υποδείξωμεν, τά φάρ
μακα, δι’ ών δυνάμεθα νά καταπολεμήσω- 
μ.εν τήν φθοροποιάν ταύτην μάστιγα. Είς 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής 
έσύστησαν ειδικά Νοσοκομεία διά τούς πε- 
πτωχιίτας άύε.Ιγους' δυστυχώς δμως δπως 
έμποδίσωμεν τούς αδελφούς τοΰ νά πέσω- 
σιν έλαχίστην καταβάλλομεν προσπάθειαν. 
’Οφείλουν έν τούτοις αί κυβερνήσεις νά παύ- 
σωσι τοΰ νά θεωρώσι τήν παραγωγή» ποΰ 
οινοπνεύματος ώς χρυσοφόρον μεταλλεϊον 
καί είλικρινώς νά ζητήσωσι τήν περιστολήν 
τής κατασκευής αύτοϋ, χωρίς δέ νά προσ- 
έζωσιν είς τάς φωνασκίας τών υπό τήν 
αιγίδα τής έλ.ευθερίας τοϋ έμπορίου σκεπο- 
μένων νά περιορίσωσι τόν αριθμόν τών κα
πηλειών. Πρό πάντων δμως ή έπέκτασις 
καί δ πολλαπλασιασμός τών εταιριών τής 
Έγκρατείας, υπό τό σύστημα τής Γαλλι
κής εταιρίας, φαίνεται ήμΐν υπέρ πάν άλ.- 
λο τό δραστικώτερον φάρμακον.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ.

Άπό τοϋ παρελθόντος Φεβρουάριου έπε- 
ψηφίσθη έν Πέρα Κωνσταντινουπόλεως δ 
Κα,χοησμδς της ir ΚωχσταντιχουιτόΛει 
ΈΛΛηχιχ^ς ΦιΛομούσου ’Εταιρίας ή Πα.Ι- 
Μς, σκοπόν μέν προτιθεμένης τήν μετάδο- 
σιν τής έντελοΰς γυμνασιακής έκπαιδεύσε- 
ως είς τά άρρενα καί τής άνωτέρας γυναι
κείας αγωγής είς τά θήλεα τέκνα τών έν

Κωνσταντινουπόλει 'Ελλήνων, έπιφυλλατ- 
τομένης δέ, δταν οί πόροι αυτής κριθώσιν 
επαρκείς, νά έπεκτείν-ς τήν έκπαιδευτικήν 
αυτής ενέργειαν καί είς τά τέκνα τών ο
πουδήποτε άλλαχοϋ τοϋ ’Οθωμανικού 
κράτους υφ’ έλ.ληνικήν ιθαγένειαν 'Ελλή
νων (1).

β Πρός έπίτευξιν δέ τοϋ σκοποΰ τούτου 
ή Έταιρία θέλει ιδρύσει έν Κωνσταντινου- 
πόλει κατ’ Αρχάς £ν Εεχτρικόχ Έ.ΙΛηνι- 
κύν Γνμχάσιοχ καί έν Κεττρικόχ άχύτεροκ 
Έ.ΙΛηπχί>χ Παρ^ταγωγεΐοκ. Έσονται δέ 
προσηρτημένα έκατέρω αύτών πρός έπίτευ- 
ξιν ομοιομόρφου διδασκαλίας τά προσήκον
τα προπαιδευτικά σχολεία. Όταν δε οι 
πόροι τής Εταιρίας αύξηθώοιν έπαρκώς, 
θέλει αυτή προβή είς τήν ϊδρυσιν καί άλ
λων όμ.οιοτύπων γυμνασιακών καί ανώτε
ρων γυναικείων έκπαιδευτηρίων έν τε Κων- 
σταντινουπόλει καί οπουδήποτε άλλοθι ή
θελε κρίνει τοΰτο έπάναγκες (2)».

Τοϋ μέν Γυμνασίου μαθήματά είσΓ ά. 
"Οσα καί έν τοΐς Γυμνασίοις τής 'Ελλάδος. 
— β'. Ή ’Αγγλική, Γερμανική, Αρμένική, 
Τουρκική καί Σλαβωνική γλώσσα, έτι δέ θε
ωρία τής Ναυτικής, ’Αστρονομία, Διπλο
γραφία, Αναλυτική Χημεία, βιομηχανική 
Χημεία, Πολιτική Οικονομία, Δίκαιον τών 
εθνών πρός άλληλα, εμπορικόν Δίκαιον, Ι
στορία τής Φιλοσοφίας, οργανική Μουσική, 
φωνητική Μουσική, Βυζαντιναί Αρχαιότητες, 
Φυσιολογία, 'Υγιεινή καί εϊ τι άλλο. Ση
μειωτέου δ’ δτι άπαντα σχεδόν του δευτέρου 
έδαφίου τά μαθήματα είναι προαιρετικά, έ- 
πομένως δέν επιβάλλονται τοΐς μή βουλο- 
μένοις και περί ταΰτα διατρίβειν (3).

Τοΰ δέ Παρθεναγωγείου μαθήματά είσι’ 
ά. 'Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική (’),Τουρ
κική (*), ’Αγγλική (’), ’Αρμενική (*). — 
β'. Ιερά 'Ιστορία, 'Ιερά Κατήχησες, Χοιςια- 
νική ’Ηθική, Ερμηνεία τοϋ ίεροϋ Εύαγγε- 
λίου. —γ' Πρακτική ’Αριθμητική καί Γεω
μετρία. — δ', πειραματική Φυσική, Κοσμο-

(1) Άρθρ. 2 τοΰ ανω μνηοθέντος κανονισμοΟ.
(2) Άρθρ. 3.
(3) Άρθρ- 54.
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γραφία, πειραματική Χημεία.— έ. Γεωγρα
φία καί Γενική 'Ιστορία. —— </. Φυσική Ί · 
οτορία.—ζ'. Οικιακή Οικονομία. — ή. 
Παιδαγωγική. — θ'. Χειροτεχνήματα. — 
ί. Καλλιγραφία, ’Ιχνογραφία καί Ζωγραφι
κή.— ιά. Γυμναστική.—'.S'. Κλειδοκύμ- 
βαλον (*), ωδική καί χορός. (I).

Έκ τών ανωτέρω έξάγεται δτι δ δρίζων 
τής ύπδ τίς Παλλάδος' έπιδιωκομ.ένης έκ- 
παιδεύσεως εΐναι λίαν εύρύς’ έν αύτώ δέ 
δύνανται νά εϋρωσιν εύχερώς οι τε μαθηταί 
καί αί μαθήτρια; πάν δ τι ουντελεϊ εις τδν 
προορισμόν των. "Αν δέ, ώς έλπίζομεν, εϋ- 
τυχήση ή Εταιρία νά φέρη είς αίσιον πέρας 
τδ ίσον λυσιτελές, τόσον καί δυσχερές έρ 
γον, δπερ άνέλαβε, Θ’ απόκτηση τδ "Εθνος 
έκπαιδευτήριον, έφάμιλλον τοϋ δποίου μ.ό- 
νον παρά τισι τών μεγαλουπόλεων της Ευ
ρώπης δύναταί τις νά εύρη.

Αλλά τοσαύτη πληθύς μαθημάτων συνε
πάγεται άνάλογον άριθμδν διδασκάλων καί 
καθηγητών, προϋπολογισμόν δέ παρ’ ήμΐν 
ασυνήθη καί καταπληκτικόν. Καί δμως έκ
τδς τής πληθόος τών διδασκάλων ύπάρχουσι 
καί δύο τινα άλλα, άπερ μέλλουσι νά έπι- 
βαρυνουσιν έτι μάλλον τδν έτήσιον προϋπο
λογισμόν τής έταιρίας, τά εξής’ πρώτον έν 
τώ Κανονισμώ τής έταιρίας υπάρχει άρθρον, 
καθ’ 8 ούδείς δύναται νά διορισθή καθηγη
τής ή διδάσκαλος καί ούδεμία έν τώ Παο- 
θεναγωγείω διδάσκαλος, άν μή καταθέση 
είς τά αρχεία τής Έταιοίας τδ προσήκον 
διδακτορικόν δίπλωμα ή διδασκαλικόν πτυ- 
χίον, έξαιρουμένων μόνον τών διδασκάλων 
τών ’Ανατολικών γλωσσών, τής Μουσικής, 
Γυμναστικής, Καλλιγραφίας, Ζωγραφικής 
καί Διπλογραφίας (2). Τδ μέτρον τοΰτο τι
μά τδ Διοικητικόν Συμβοόλιον τής Παλ- 
λάδος’ διότι περιεφρούρησε τάς διδασκαλι
κές έδρας κατά τών άπδ τοΰ αυτομάτου 
διδασκάλων, ών γέμουσι τά πλεΐστα τών 
κατά τήν ’Οθωμανικήν αυτοκρατορίαν έκ~

(") Τά αστερίσκοι; σημειωμένα δέν είναι υ
ποχρεωτικά.

(b ’Αρ·.θ 66. — '«) ΆοιΟ. 52, 53, 57, 58, 
καί 65. 

παιδευτηριων. Οί διπλωματούχοι δμως κα- 
θηγηταί καί διδάσκαλοι έχουσι, καί δικαί
ως, μεγάλας απαιτήσεις, δταν μάλιστα πρό
κηται νά ύπηρετήσωσιν είς μ.εγαλούπολιν, 
ής τά πάντα εΐναι ούκ όλίγον ύπερτετιμη- 
μενα’ δεύτερον ή 'Εταιρία προτίθεται είς 
πολλούς τών τροφίμων, ήμιτροφίμων καί έ- 
ζωτερικών μαθητών νά παρέχη δωαεάν οΰ 
μόνον τροφήν, διδασκαλίαν καί ειτι άλλο, 
άλλά καί αυτά τά βιβλία μετά τής γραφι
κής δλης" ή δέ διδασκαλία αύτών θά γίνη- 
ται έν ίδίαις αΐθούσαις, δλως άσχέτοις πρδς 
τάς έν αίς διδάσκονται οί έπί διδάκτροις καί 
τροφείοις σπουδάζοντες (1).

Πόθεν ήδη θά πορίζηται τά χρήματα, 
τα άπαιτούμενα είς τοσζύτας καί τηλικαύ- 
τας ύαπάνας ; Τδ ζήτημα τοΰτο πρέπει ν’ 
άπηχόλησε πολύ τήν Έταιρίαν’ ή δ’ έπίλυ- 
σίς του φαίνεται ήμΐν τούλάχιστον λίαν έ- 
πιτυχής, γενομένη κατά τά έφεξής παρα
τιθέμενα άρθρα τοϋ Κανονισμού της.

Αρθρ. 79. Οί είς τά εκπαιδευτήρια τής 
έταιρίας φοιτώντες μαθηταί καί μαθήτοιαι 
υπάγονται εις τρεις τάξεις.

ά. τήν τών τροφίμων (pensionnaires), 
διαιτωμένων έντδς τών έκπαιδευτηρίων.

β'. τήν τών ήμιτρόφων, διημερευόντων 
μόνον έν τοΐς έκπαιδευτηοίοις καί μετε- 
χόντων τής διδασκαλίας καί μόνης τής με- 
μεσημβρινής σιτήσεως.

γ'. τήν τών έ(ωτεριχων, είς οΰς μόνη ή 
διδασκαλία παρέχεται.

Αρθρον 80. ά. Οί τρόφιμοι χαταΒά.Ι- 
Λουσιν είς δίδακτρα καί τροφεία τρεις τουρ
κικός λίρας κατά μήνα, προχαταΰά.έ.ίοντες 
τδ τριμηνιαίου τίμημα τώ ταμία τής έται
ρίας έν αρχή έκάστης τριμηνίας.

β. Οί ήμιτρόφιμοι χαταΰά.ΙΛουσι μίαν

(4) "Αρθρ. 84. Κατά τό αρθρον τοΰτο μόνον 
είς έξωτιρικοϋ; μαθητά; έν αρχή θά παρέχηται 
δωρεάν διδασκαλία καί βιβλία- περί δέ απόρων 
τροφίμων καί ήμιτροφίμων θά λάβη πρόνοιαν τό 
Συμβοόλιον μετά έξαετίαν. Ήμεϊς δμω; πιστεύ- 
ομεν 8τι, δν έλθωσιν είς έπικουρίαν τή; ’Εται
ρία; πολλοί όμογενεϊ;, ό χρόνο; ουτος θά συν- 
τμηθή ούκ όλίγον. 

καί ήμίσειαν τουρκικήν λίραν κατά μήνα, 
προχαταβα.Ι.ίομί νων ί>~' αύτών τώ ταμία 
τής έταιρίας τεσσάρων καί ήμισείας λιρών 
έν αρχή έκάστης τριμηνίας.

γ'. Οί έζοτεριχοί χαταϋά.Ι.Ιουσιν ήμί- 
σειαν τουρκικήν λίραν κατά μήνα, προχα- 
ταβά.Ι.Ιοκτις τώ ταμία έν αρχή έκάστής 
τετραμηνίας δύο λίρας.

'Αρθρον 22. ΊύρυταΙ τής Έταιρίας εί- 
σί πάντες οί έν τέλει τοΰ κανονισμού υπο
γεγραμμένοι καί όσοι έντδς έξ μηνών άπδ 
σήμερον (4) δηλώσωσιν έγγράφως τώ προέ- 
δρω τής Έταιρίας δτι έπιθυμοϋσι νά άνα- 
γραφώσιν έν τοΐς ίδρυταΐς τής έταιρίας, 
χαταδά.Ι.Ιουσι όέ tij έταιρια εφάπαξ μίαν 
οθωμανικήν -Λίραν.

Άρθρ. 23. Οί ίδρυταί έχουσι πάντα τά 
δικαιώματα τών τακτικών έταίρων καί ύ- 
πόκεινται ταΐς αύταΐς, αΐς καί εκείνοι, ύπο- 
χρεώσεσι, π.ίήν της ΐνιαυσίας χρηματικής 
εισφοράς.

Άρθρ. 24. Τά όνόματα πάντων τών 
ιδρυτών άναγραφθήσονται χρυσοΐς γράμμα- 
σιν έν πίνακι, άνηοτημένω είς τδ διηνεκές 
έν τε τή αιθούση τών συνεδριάσεων τής ε
ταιρίας καί έν ταΐς τών έξετάσεων τοϋ 
κεντρικού γυμνασίου καί τού κεντρικού 
παρθεναγωγείου.

'Αρθρ. 27. Οι τακτικοί εταίροι κατα- 
βάλλουσι τώ ταμία τής έταιρίας, είτε έν 
αρχή έκαστου σχολικού έτους λίραν τουρκι
κήν ήμίσειαν, είτε έν αρχή έκάστης έξαμη- 
νίας έν τέταρτον λίρας, είτε εφάπαξ λίρας 
δύο καί ήμίσειαν.

'Αρθρ. 28. Πάντα τά τακτικά μέλη τής 
έταιρίας έχουσι τά αυτά δικαιώματα, έπο- 
μένως είσίν έχ.Ιέξιμα πρός .τάνεα τά τι
μητικά της έταιρίας Λειτουργήματα χαι 
μετέχουσιν ώς ίχΛογείς πάσης έχ.Ιεχτιχής 
ψηφοφορίας.

Έκ τών ήδη παρατεθειμένων άρθρων τοϋ

(4) Έπειδή ό Κανονισμός τής Έταιρίας έπε- 
ψηυίσθη τή 47 Φεβρουάριου τρέχοντος έτους, 
ϊπεται δτι δσοι έπιθυμοϋσι ν’ άναγοαφ&σιν έν 
τοΐς ίδουταϊς, όφείλουσι νά δηλώσωσι τοΰτο μέ
χρι 47 Αϋγούστου.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ'.)

Κανονισμού τής Φιλομούσου Ελληνικής έ
ταιρίας γίνεται δήλον, δτι μέρος μέν τής 
δαπάνης θ’ άποτίωσιν οί έκάστοτε μαθηταί 
καί μαθήτρια’.’ έπειδή δμως αί καταβο- 
λαί αύτών είναι όμολογουμένως λίαν εΰτε- 
λεΐς, -η έταιρια άπεφάσισε νά έπικαλεσθη 
τήν συναρωγήν τών απανταχού δμογενών, 
πεποιθυΐα είς τά ευγενή αύτών υπέρ τής 
δόξης καί τοϋ μεγαλείου τοϋ Ελληνικού 
έθνους αισθήματα-

Τοιοΰτος είναι ό διοργανισμος καί τοιαύ
τη ή αποστολή τής έν Κωνσταντινουπόλει 
Φιλομούσου Ελληνικής Έταιρίας Παλλά- 
δος. Ήμεϊς δέ άρκούμενόι είς’ τήν βραχεΐαν 
ταύτην έκθεσιν, θεωροΰμεν περιττόν πάντα 
ύπέρ αυτής προτρεπτικόν λόγον’ διότι ευ
τυχώς τδ 'Εθνος σόμπαν άπό τίνος χρόνου 
κατενόησε λίαν καλώς δτι ή δόξα καί τδ 
μεγαλείου αύτοΰ είς ούδέν άλλο έρείδετατ 
ή είς τήν δσον οΐόν τε μεγαλειτέραν διά- 
δοσιν τών φώτων τής παιδείας’ ειμεθα δέ 
βέβαιοι δτι καί άνευ τινός παραινέσεως θά 
σπεύσωσιν οί φιλόμουσοι καί φιλοπάτριδές 
συμπολιται ήμών νά κοσμήσωσι πρώτοι 
τών άλλων δμογενών τάς στήλας τών ι
δρυτών, τακτικών μελών ή ευεργετών τής 
Παλλάδος μέ τά έντιμα αυτών όνόματα, 
βέβαιοι δντες ότι θά συντελέσωσι τδ έφ’ ε- 
αυτοΐς είς τήν εύόδωσιν έργου, δπερ, άν ό 
Θεδς δώ, Οά παράσχη πολυειδεΐς' ύπηρεσίας 
είς τδ ήμέτερον 'Εθνος. Κ.

ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ.

'Ο διά τών βορείων μερών τού συνεχώς 
τεμνομένου ’Ατλαντικού διάπλους φαίνεται· 
ών άπηλλαγμένος κινδύνου ύπέρ παν άλλο 
άέρος τών ωκεανών. Μεταξύ τών δολίων δ-· 
πωσοΰν ακτών τής Ιρλανδίας πρός άνατο- 
λάς καί τών τής Νέας Σκωτίας περικρήμνων 
οχθών πρδς δυσμάς ό θαλασσοπόρος δέν έ
χει νά φοβήται ύφάλους κεκουμμίνους ή 
σύοτϊΐς, δύναται δ’ ένίοτε καί νά βολιδο-

36.
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σκοπ^ πρίν ή προσέγγιση εϊς τάς Άμερικα- 
νικάς πρδς μεσημβρίαν παραλίας, Μα δρ- 
μοι πολυάριθμοι τώ παρέχουσι καταφύγιου. 
Ώς πρδς τάς θυσ^ρύπους Βερμούδας νή- 
σους προσέχει βεβαίως, ΐνα καί έν χειμώνος 
ώρα άπέχη αύτών δσον ένεση πρδς’βορράν.

Κατά τά παρελθόντα ϊτη, δτε ιστιοφόρα 
μόνον πλοία τδν ώκεανδν διίπλ.εον, συνέ- 
βαινον αληθώς δυστυχήματα, ιδίως πρδς 
τάς θυελλώδεις αύτού ζώνας, ένθα στολί
σκο·. ολόκληροι ισχυρών πλοίων πολεμικών 
συνάμα άπώλοντο, και εμπορικά ούκ όλίγα 
έβυθίσθησαν, έκάηταν ή άνετράπησαν έν τοϊς 
βορείοις αύτού μέρεσιν. ’Αλλά τοσαϋται 
τρομεραί καταστροφαί καί τοσαϋται άπώ- 
λειαι άνθρώπων σύδίποτε πιθανώς συνέβη- 

. σαν πρδ τής έποχής, καθ’ ήν ατμόπλοια 
μετά πολυαρίθμων έπιβατών ήρξαντο δια- 
πλέοντα τδν Ατλαντικόν, οσαι μετ’ αύτήν.

Πλεΐστα τών ωραίων τούτων άτμοπλ,οί- 
ων κατεβυθίσθτ,σαν μετ’ άλλων συγκρου- 
σθίντα, τινά δέ τοΰ πυρδς παρανάλωμα ί- 
•flvow ούκ όλίγα έπί βράχων έζοκείλαν- 
τα άπωλέσθτ,σαν καί άλλα, άφαντα λελη- 
θότως γενόμενα, ούδέ Ιχνος όπισθεν έγ- 
κατέλιπον τών αιτίων τής άφανείας των.

Μήπως άρά γε τά άτμόπλοια είναι ήττον 
αξιόπιστος τρόπος μεταφοράς ή τά ιστιο
φόρα ; Βεβαίως ούχί. Άν «σαθρωμένα Ατ
μόπλοια ή σεσαθρωμένα ιστιοφόρα συναν- 
τήσωσι κοκοκαιρίαν έν τώ πελάγει, άμφό- 
τερα έξίσου υπόκεινται είς τδ καταβυθισθή- 
ναι. Αμελής φρουρά έν ζοφεροί νυκτί ή έν 
πυκνή έμίχλη,ούμήν άλλά καί έν παντΐ και- 
ρφ, δύναται νά έπιφέρη κίνδυνον είς άμφό- 
τερα ταΰτα τά είδη τών νεών. Ναυτική 
σΐυζίς μή άκριβής, διεύθυνσις σφαλερά, γεύ
ματα άγνωστα ή κακή παρατήρησις, δύ
ναται νά προξενήσω τήν άπώλειαν καί τοΰ 
ωραιότερου πλοίου, καί καλώς θαλασσο- 
ποροΰντος· Άληθώς ειπεΐν, ύλ.ίγοι κίνδυνοι 
ΰπάρχουσιν είς ούς τδ άτμόπλοιον έκτίθε- 
ται ών νά μή συμμετέχω έπίσης καί τδ 
ίστιοφόρον. Όμολογητέον μέν δτι ή τοΰ 
άτμοπλοίου μηχανή δυνατόν νά ύπύστή 
βλάβην τινά, ή ϊθόνη αύτοϋ ύπδ τοΰ άνέ- 

μου νά παρασυρθή ή τδ πηδάλιου του κα- 
ταπέση είς τήν θάλασσαν και ούτως άνευ 
έλπίδος σωτηρίας ν’ άφεθή τδ άτμόπλοιον 
είς τήν διάκρισιν τών κυμάτων" άλλά καί 
τδ ιστιοφόρου δυνατόν ν’ άπογυμνωθή τών 
ιστών καί τοΰ πηδαλίου του καί νά περιέλθη 
είς τήν αύτήν κατάστασιν. Δύναται πρδς 
τούτοις νά έκκλίνη έπί τών πλευρών του, 
ν’ άνατραπή ή νά λοξοδρομή πρδς παρα
λίαν, τών ίστών καί ιστίων αύτοϋ καλώς 
διακειμένων’ ή δέ πελαγία αύρα ή, τδ τρο
μερότερου, καί έν βαθύτατη γαλήνη τά 
μή κατευνασθέντα κύματα νά ωθώσιν αύ
τδ είς τά πρόσω, καί ν’ άδυνατή άναστρέ- 
ψα·. τήν πορείαν του, ένώ τδ άτμόπλοιον 
μέ σώας τάς μηχανάς αΰτοΰ εύκόλως δύ
ναται ν’ άναχθή είς τδ πέλαγος.

Δυνάμεθα δθεν νά διαβεβαιώσωμεν ότι, 
άν τά ατμόπλοια ώσιν άρμοδίως κατε- 
σκευασμένα, ή μηχανή των στερεά καί ά- 
βλαβής, τδ φορτίον των καλώς έστιβασμέ- 
νον, καί ή δέουσα προφύλαζις έλήφθη κατ’ 
ένδεχομένης πυρκαϊας—πρδς δέ τούτοις αν 
μετά προσοχής κυβερνώνται καί άγρυπνος 
φρουρά τηρήται έν καιρώ εύδίω ή καί τρι
κυμιώδες έλάχιστον θαλάσσης κίνδυνον δια- 
τοέχουσιν. Ό διά τοΰ ’Ατλαντικού διάπλους 
ήθελεν είσθαι τοσούτω ασφαλής, Εσφ ό με
ταξύ Αγγλίας καί ’Ιρλανδίας, καί ασφαλέ
στερος τοΰ άπδ Λονδίνου είς Εδιμβούργου. 
Άν οί ναυπηγοί καί οί μηχανικοί, οί ίδιο
κτήται τών πλοίων καί οί τών φόρτων συ- 
σκευασταί έκτελώσι τδ καθήκόν των, άν 
ούδέν εύφλεκτου εμπόρευμα έπιβιβάζηται, 
άν τά παραπετάσματα άντέχωσιν είς τδ 
πΰρ καί άπαντα τά φώτα ώσιν έν άσφα- 
λεϊ, άν άγρυπνος φρουρά τηρήται πρδς τά 
κάτω ώς καί έπί τοΰ καταστρώματος, δ δέ 
πλοίαρχος είναι εϊδήμων καί άγρυπνος ναυ
τικός, οί κίνδυνοι τής τοΰ ’Ατλαντικού δι-. 
απλεύσεως ήθελον περιέλθει είς έλάχιστον 
βαθμόν’ τοΰτο δέ άποδείκνυται έκ τών 
άτμοπλοίων μιας εταιρίας, ών έπί μακράν 
σειράν έτών άπδ τής συστάσεως αύτής ού
δέν ετι άπωλέσθη ή ύπέστη ύλικήν τινα 
ζημίαν. Κεραυνός, αστραπή, σφοδρά κα- 

ταιγίς ή αστόχαστος διεύθυνσις έτέρου τι- 
νδς πλοίου δύναται μέν, κατά τινας πε
ριπτώσεις, νά βυθίση τδ καλώς νεναυπηγη- 
μένον καί καλώς διοικούμενον άτμόπλοιον, 
άλλ’ ό Εμπειρος κυβερνήτης Εσεται έν γένει 
ίκανδς δπως διαφεύγη τήν σύγκρουσιν.

'Εχομεν έν όψει τδ παράδειγμα τοϋ άτ- 
|χοπλοίου I ille bu Havre, (πόλις "Αβρή). 
Ο πλοίαρχος τοΰ καταβυθίσαντος αύτδ ι

στιοφόρου ούδόλως ύπέκειτο είς μομφήν' 
τά φώτά του έφεγγον καλώς καί έξηκολού- 
Οει τήν πορείαν του’ άλλ’ επιτήδειος φρου
ρός—δπερ σπάνιον έν τοΐς ιστιοφόρο·.;—ή
δύνατο πιθανώς διά ταχείας τινδς τοΰ πλοί
ου περιστροφής ν’ άποφύγη τήν προσέγ- 
γισιν τοΰ άτμοπλοίου’ άφ’ έτέρου τδ 
Γαλλικόν άτμόπλοιον δυνατόν νά ήτο καθ’ 
ολα έντελές’ άλλ’ ό πλοίαρχος αύτοϋ, κε- 
κοπιακώς ών, μετέβη εις τδν κοιτώνα, τά 
φώτά του εφεγγον άμυδρώς ή ήσαν κακώς 
τοποθετημένα, ή φρουρά παρημελήθη ή ό 
αξιωματικός δέν έδωκεν ορθάς διαταγάς, 
ίσως δέν είσηκούσθη, καί ούτως έπήλθεν ή 
καταστροφή. Άν τά διαχωρίσματα τοΰ ι
στιοφόρου δέν ήσαν καλώς πεπακτωμένα, 
καίτοι οί κυβερνώντες δέν ήσαν άξιόμεμπτοι, 
ήθελεν άμέσως συμβυθισθή καί αύτδ μετ’ έ
κείνου.

Λαλοΰμεν έκ πείρας περί τών πρωτίστων 
αιτιών τών τρομερών καταστροφών, άς έν
ταΰθα περιγοάφομεν. Διεπλέομεν περί τά 
μέσα τοΰ θέρους άπδ Αιβερπούλ εις Νέαν 
Ύόρκην έπί μεγάλου καί ισχυρού άτμ.οπλοί- 
ου’ κατά δέ τήν διάβασιν τών τής Νέας 
Γής παραλίων ευρέθημεν περικυκλωμένο·, 
ύπδ μιας τών περί τά μέρη έκεϊνα τού ω
κεανού συνήθως έπικρεμαμένων πυκνών ο
μιχλών. Έπί τής πρύμνη; ίστάμενοι δέν 
ήδυνάμεθα νά διακρίνωμεν τδ άτμόπλοιον 
ούδέ κατά τδ ήμισυ τοΰ μήκους αύτοϋ. Ή- 
ρωτήσαμεν τδν πλοίαρχον πόσα μίλια δι- 
ανύομεν. — Δώδεκα κατά τδ σύνηθες, άπε- 
κρίθη. ■— Άλλ’ ΐνα μή συγκρουσθώμεν μετ’ 
άλλου πλοίου, δέν είναι φρονιμώτερον νά 
βραδύνωμεν τδν διάπλου?, δπω; έλαττώ- 
σωμΐν τδν ίπικείμενον κίνδυνον τοιαύτη; 

συμπτώσεω; ; — Ώ ! Τό πέλαγος είναι άρ
κετά εύρύ, άπήντησε γελών άλλως τε ύπε- 
σ/έθημεν σύντομον διάβασιν, εΐδέ μή, θά 
έχωμεν παράπονα. Δέν ύπάρχει κίνδυνος» 
προσέθηκεν, ή τούλάχιστον Εσεται ασήμαν
τος καί, τοΰ άτμοπλοίου ήμών δντος με- 
γαλειτέρου παντός άλλου, βεβαίως θά ύπε- 
ρισχύσωμεν.

Τδ επόμενον έτος πρδς τδ αύτδ μέρος 
καί κατά τήν αύτήν άκριβώς περίπτωσιν ό 
Αρκτικός (the Λ rcZwJ,ατμόπλοιου τής αύ
τής γραμμής, συνεκροόσθη μετά τής Ε
στίας (the Vesta^, άτμοπλοίου Γαλλ.ικοΰ 
λίαν μικροτέρου, ύφ’ ου καί έβυθίσθη συυ- 
απολέσαν πλείστους έπιβάτας καί ναότας, 
τής Εστίας διασωθεΐσης, καίπερ ούκ όλίγον 
βεβλαμμένης. Ιδού καί περιληπτικόν άν- 
τίγραφον τής περί τής απώλειας αύτοϋ ε
πισήμου έχθέσεως, « Ό ’Αρκτικός άπέ- 
πλευσεν έκ Αιβερπούλ τήν 201>ν Σεπτεμ
βρίου 1854 μετά 233 έπιβατών καί 4 50 
ναυτικών, τοϋ δλου πληρώματος αύτοϋ. Τήν 
27’>ν, ήμέραν τετάρτην περί μεσημβρίαν, 
προσήγγιζεν εις τά; όχθας τής Νέας Γής, 
πεντήκοντα μίλια μακράν τής παραλίας. 
Πυκνή δμίχλη έπεκράτε*. καθ δλην τήν ή
μέραν, ήτις, διαλυομένη ένίοτε άρκούντως 
ώστε νά διακρίνφ τις αντικείμενα εις άπό- 
στασιν ήμίσεως μιλ,ίου, συνεπυκνοϋτο καί 
πάλιν, ώς πρότερον. Τδ άτμόπλοιον διήνυτ 
εν δμως δώδεκα καί ήμισυ μίλια τήν ώραν, 
τδν συνήθη π.ΐοΰν τής άτμοπλοϊκής ταύ
τη; γραμμής, ώς λέγεται, καί έν δμιχλώ- 
δει έτι καιρώ. Τινές τών έπιβατών διεσκέ- 
δαζον έν τώ κοιτώνι αυτών εις έκκύβευσιν 
λαχείου, ουτινος ό κερδαίνωυ αριθμός έση- 
μείου πάντοτε τά μίλια, άπερ τδ ατμό
πλοιου είχε διανύσει τήν προτεραίαν. Ό 
πλοίαρχος άπήλθεν έκ τοΰ καταστρώματος, 
ΐνα διευκρινήση τά περί τής θέσεως τοΰ 
πλοίου, δτε περί τδ ϊν τέταρτον μ. μ. ό 
άξιωματικός τοΰ καταστρώματος άνεκραύ- 
γασε, « Ταχέως πρδς τά δεξιά. » Ατμό
πλοιου πλ.ησίστιον, ή Εστία, έφάνη έπιπί- 
πτον κατά τή; δεξιάς άκρας τοϋ ’Αρκτι
κού. Προσδραμώυ αμέσως ό πλοίαρχο; εί-
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διν ότι fi σιδηρά λαβή τής άγκυρας τής Έ- 
βτίας διετρύπησε τήν άκραν τοϋ Αρκτικού 
περί τούς δεκαοχτώ δακτύλους ύπεράνω τή; 
έπιφανείας τών ύδάτων, καί ότι συγχρόνως 
δύο πόδας κάτωθι αύτής αί γλωχϊνες (τ’ αγ
κίστρια) τή; άγκυρας, περιξέουσαι το σανί
δωμα, ήνέωξαν μεγάλην έπην.

Τοσούτω δέ μανιωδώς εισέδυσε τδ ύδωρ 
κατ’άρχάς, ώστε μετά τινα λεπτά κατέ- 
κλυσε τά φοοτίον καί τά κάτω φώτα έσβέ- 
σθησαν. Πάσα προσπάθεια πρδς αναστολήν 
τής ορμής αύτοΰ ύπήρξεν ανωφελής. Ό 
πλοίαρχος διέταξε νά έξακολουθή ή κίνη- 
σις τής ατμομηχανής, μεχρισοΰ έπείσθη ότι 
έντδς όλίγου τό άτμόπλοιον έυ.ελλε νά κα- 
ταβυθισθή- Τότε διέταξε νά ριφθώσιν αί 
λέμβοι εις τήν θάλασσαν. Σύγχυσις έπήλ
Οε. Ναΰται και μηχανικοί έπήδησαν είς α
κτές' μλλοι επεσον είς τδ πέλαγος’ μεγάλη 
σχεδία συνηρμόσθη έκ τοΰ προχείρου υπδ 
τών διαμεινάντων, έφ’ ής οί πλεΐστοι 
ώρμησαν, καθ’ ήν στιγμήν δ ’Αρκτικός, πέν
τε δλας ώρας άφ’ ότου συνεκρούσθη, κατεβυ- 
θίζετο. Άν πειθαρχία διετηρεΐτο, άν δέουσα 
χρήσις τών πέντε τούτων ωρών έγίνετο, τδ 
πλεΐστον μέρος, άν όχι απαντες τών άπο- 
λεσθέντων, ήθελε βεβαίως διασωθή. Άν δέ 
καί τά διαχωρίσματα τοϋ ’Αρκτικού ήσαν 
καλώς πεπακτωμένα, ήθελε καί αυτός έπι- 
πλέει είς τήν επιφάνειαν τών ύδάτων.

Καί τοι δ’ έν γένει ή διαγωγή τοϋ πλη
ρώματος έφάνη άνανδρος, έγένοντο όμως 
καί πράξεις ηρωισμού, μία τών δποίων ί- 
φείλει ν’ άναφέρηται έν τή διηγήσει τών 
περί τής απώλειας τού ’Αρκτικού. Νέος τις, 
δνόματι Όλλάνδος, έκ Βασσιγκτώνος, υπη
ρετών έπ’ αυτού ΐνα διδαχθή τά άτμομη- 
χανικά, διετάχθη υπδ τοϋ πλοιάρχου νά 
τηλεβολήση τδ σύνθημα τού κινδύνου, ένώ 
απαντες έφευγον. Έν τώ μέσω δέ τών γε
νικών έκείνων κραυγών καί τοΰ θορύβου ό 
νέος έξετέλει σταθερώς τδ έργον του' καί δ
τε άκόμη τδ κατάστρωμα κατέπιπτεν είς 
τήν έπιφάνειαν τών ύδάτων, τηλεβολήσας 
καί τδν έπικήδειον φερ’ εϊπειν τηλεβολισμδν, 
ουνετάφη καί αύτός μετά τού άτμοπλοίου.

Μετά τινα έτη εσχομεν καί έτερον πα
ράδειγμα τών αιτίων τοΰ ναυαγισμού τών 
άτμοπλοίων, καίπερ ούχί τούτο έπί τού Άτι 
λαντικοΰ ωκεανού. Είχομεν λάβει τά δια
βατήριά μας άπδ Χούλλ μέχρι Kpovr-άνδης, 
τήν δέ προτεραίαν τοΰ άπόπλου μετέβημεν 
είς τήν παραλίαν, όπως έπιθεωρήσωμεν τδ 
πλοΐόν μας. Ητο έλικοκίνητον, έπίμηκες 
καί στενόν, εχον τάς άκοας δξυτάτας, ναυ- 
πηγηθέν ιδίως πρδς ταχυπλοΐαν, καί προ
σόμοιον μάλλον άκατίω τοΰ ποταμοΰ Τα- 
μέσιος ή πλοίω τοΰ πελάγους. θεασάμενοι 
τήν κατασκευήν αύτοΰ συνελάβομεν υπό
νοιας, άλλ’ ούσης ώρας θέρους καί προπλη- 
ρώσαντες ήδη τδν ναΰλον, άφέθημεν είς τήν 
τύχην. Έπέβημεν λοιπδν άμέσως τήν ε
παύριον μ. μ., καί ένώ κατεθέτομεν τά έ
πιπλά μας έν τώ πυθμένι, τδ πλοϊον ήρχισε 
νά κινήται. Άναβάντες έπί τοΰ καταστρώ
ματος οίονεί τεθορυβημένοι, παρετηρήσαμεν 
δύο ογκώδεις σιδηράς μηχανάς προσδεδεμέ- 
νας άμφοτέρωθεν έπί τών σιδηρών περι
φραγμάτων τού πλοίου χα1. παρ’αΰταΐς ίπ
πους τινάς καί σωρούς ξηροχόρτου, ύλην 
τώ δντι λίαν εύφλεκτον πρδς δέ καί άλλον 
φόρτον, άπερ μετά τών έν τώ πυθμένι κα- 
τεοάουνον παραπολύ τδ πλοϊον έν τώ ΰδατι. 
Η ρώτησα τδν πλοίαρχον, πώς έπέτρεψε νά 

ΐπιβιβάσωσι τοσούτον βαρύ φορτίον έπί 
τοΰ κατας-ρώματος.—Έδωκα νά εννοήσουν 
οί ίδιοκτήται, άπεκρίθη, ότι τοΰτο ήθελεν 
επιφέρει προφανώς κίνδυνον' άλλ’ αποποι
ούμενος τήν παραλαβήν του, ήθελα πιθανώς 
άποβληθή τής Οέσεώς μου, καί δυσκόλως έ- 
πανευρίσκω τοιαύτην έπί άλλου πλοίου.
— Καί τ! ήθέλετε πράξει άν κακοκαιρία 
καταλάβη ήμάς ; Τδ πλοϊον δέν θά δυνη- 
Οή βεβαίως ν’ άνθέξη είς τήν τρικυμίαν με
τά τών σιδηρών τούτων όγκων έπ’ αύτού. "
— Ναί, εΐπεν' άλλ’ ή άπόρριψίς των εις 
τήν θάλασσαν έσεται έπίσης κινδυνώδης ώς 
καί ή έπί τοΰ καταστρώματος διατήρησις 
αύτών. Είμεθα καλώς ^σφαλισμένοι, καί 
έλπίζομεν νά έχωμεν γαλήνην. — Εύχο
μαι τδ πράγμα νά έχη ούτως, άπεκρίθήν.

'Ιδού καί έτερον παράδειγμα τή; πρωτί- 

στης αιτίας τής μυστηριώδους άφανίσεως τών 
πλοίων' έν τή νεότητι ήμών ταξειδεύοντες 
έπί μικράς μυοπάρωνος (σκούνας) οίνου φορ
τωμένης άπδ Όπόρτου εΐς Δουβλΐνον, ευ- 
ρέθημεν έχοντες τάς θυρίδας κλειστές ένε
κα τής σφοδράς πνοής τοϋ άνεμου, μακράν 
πρδς δυσμάς τοΰ Βισκαϊκού κόλπου. Άνα- 
βάντες διά νυκτός έπί τού καταστρώματος 
καί άνερευνώντες, τών μαύρων κυμάτων ώς 
όρη άνυψουμένων άμφοτέρωθεν τοΰ πλοίου, 
δέν ήδυνήθημεν νά εύρωμεν ούδένα φρουρόν. 
Ούδέν φώς έφεγγεν έπ1. τών ιστών, ή δέ 
πρώρα έτέρου τίνος πλοίου ήδύνατο νά συγ- 
κρουσθή μετά τής ήμετέρας πριν ή παρατη- 
ρηθώμεν υπ’ αύτού. ΚατεΟλίβη ή καρδία ή
μών υπό φόβου, μή ό φρουρός έπνίγη παρα
συρθείς υπό τών κυμάτων. Έπί τέλους εϊ- 
δομεν τδ ναυτόπαιδων, Pat, κεκρυμμένον 
έντδς οίκιδίου όπισθεν τοΰ καταστρώματος, 
τδν μ,όνον ήμών ypovpdr. Άν ό πού; τού 
ιστίου (σκότα) μόνον έλύετο, ήθέλαμεν πι
θανώς βυθισθή πριν ή έξ ήμών τις έγερθή 
τού ύπνου. ΙΙιθανώς δέ καί άτμόπλοιον συγ- 
κρουόμενον μετά τού πλοίου μας καί κα- 
ταβυθίζοι αύτδ ήθελεν ύποστή ού μικράν 
βλάβην καί ίσως συμβυθισθή μετ’ αύτού.

’Επανερχόμενοι ήδη είς τήν κυρίαν υπό- 
θ-σ.ν τή; ήμετέρας περιγραφής,' έπισυνάπτο- 
μεν χρονολογικώς τδν επόμενον όσον ένε- 
στιν ακριβή κατάλογον τών άπολεσθέντων 
άτμοπλοίων τοϋ Ατλαντικού ωκεανού. 

4841. President. (Πρόεδρος) Άφαντον γενό- 
μενον.

1843. Columbia. (Κολομβία). Ναυαγήσαν 
είς τά παράλια τής Νέας Σκωτία;·

1819. Great Britain (Μεγάλη Βρεταννία). 
Ναυαγήσαν είς τά παράλια τής ’Ιρ
λανδίας— Tweed. (Τουήδ, ποταμός). 
Ναυαγήσαν πέραν τής Ίουκατάνης.

1818. Forth. (Φόρθ, ποταμός). Ναυαγήσαν 
είς τδ αύτδ μέρος·

1850. Helena Slontan. {Ελένη 1'λόμαν). 
Βυθισθέν.

1852. Sl.George (Άγ. Γεώργιο;'. Καέν. — 
Amazon (’Αμαζών) Καέν.

1853. Humboldt (Ούμβόλδος) Ναυαγήσαν 
είς τά παράλια τής Νέας Σκωτίας.

1854. Cityof Glasgow (Πόλις Γλασγόβη) 
Άφαντον. — Fraklin (Φρακλϊνος) 
Ναυαγήσαν.—Arctic (’Αρκτικός) Βυ- 
θισθέν. — Cityof Philadelphia (πό
λις Φιλαδέλφεια). Ναυαγήσαν.

1 856. Pacific (Ειρηνικός). "Αφαντον. — 
Le Lyonnais (Ό λυωνδς) βυθισθέν.

1857. Tempest. (Τρικυμία) "Αφαντον.
1858. New York. (Νέα Ύόρκη) βυθισθέν.

— Austria (Αύστρία). Καέν.
1859. Argo. (’Αργώ). Ναυαγήσαν είς τά 

παράλια τής Νέας Γής.— Indian 
(’Ινδός) Ναυαγ'ήσαν είς τά παράλια 
τής Νέας Σκωτίας — Hungarian 
Ούγγρος Ναυαγήσαν είς τδ “αύτδ 
μέρος.

I 860. Connaught (Κοννακία. άρχ. Ιρλαν
δική τοπαρχία.) Καέν.

1861. Canadian (Καναδός, Ναυαγήσαν έ
πί χιονοστιβάδων. — North Briton 
(Βόρειος Βρεταννδς) τδ 1861 καί τό

I 863. Norwegian (Νορβεγδς — 
o^u (Άγγλο-Σάζων). —Georgia Γε
ωργία). "Απαντα ναυαγήσαντα απέ
ναντι τής Νέας Σκωτίας.

186 4. Bohemian (Βοεμ.δς) Ναυαγήσαν απέ
ναντι τής Νέας Σκωτίας. —City of 
New-York (πόλις Νέα Ύόρκη) Ναυ
αγήσαν εί; τά ’Ιρλανδικά παράλια. 
Jura(’lo0paoov όρος)Ναυαγήσαν πρδς 
τάς έκβολάς τοΰ Μέρσεΰ./owa (Ίόβα) 
Ναυαγήσαν πέραν τού Χερβούργου,

1865. Glasgow (Γλάσκω) Καέν.
1866. Scotland (Σκωτία) Βυθισθέν.
1868. Hibernia (Ίβερνία) Βυθισθέν.
I 869. United Kingdom ('Ηνωμένον Κρά

τος) Αφαντον. — Germania and 
Cleopatra (Γερμανία καί Κλεοπά
τρα). Άμφότερα ναυαγήσαντα. εις τά 
παράλια τής Νέας Γής.

1870. City of Boston (Πόλις Βοστί>νη)τ Ά
φαντον.— Kambria (Καμβρία, τά 
νΰν Ούαλλία) Ναυαγήσαν εί; τά Ιρ
λανδικά παράλια.
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< 873. Britannia (Βρεταννίχ) Ναυαγήσαν 
it τω ποταμώ Κλα-δ τή; Σκωτίας. 
— Atlantic (Ατλαντικό;) Ναυαγή- 
βαν είς τά παράλια τής Νέας Σκω
τίας. — City of Washington (πόλις 
Βασσιγκτών) Ναυαγήσαν εις τδ αύ
τδ μέρος.—Ismalia (Ίσμαηλία). Ά- 
φαντον. — Missouri (Μισσουρής) 
Ναυαγήσαν απέναντι τής νήσου Βα- 
άμης. — Ville du Have (Πόλις Α
βρή) Βυθισθέν.

ΊΙθέλαμεν άληθώς άναλάβει ίργον θλι- 
βερδν, καταγράφοντες απλώς καί μόνον χρο
νολογικές τά ύπδ τά κύματα τοΰ Ατλαν
τικού ταφέντα πολυάριθμα καί μεγαλοπρε
πή ατμόπλοια, άν συγχρόνως δέν κατεδει- 
κνΰομεν τά μέσα, δι’ ων αί τήν καταστρο
φήν αυτών έπαγαγοΰσαι αίτίαι ήδύναντο νά 
έκλείψωσιν έν τώ μέλλοντι. Φρίττε*, ό ανα
γνώστης άναλογιζόμενο; δτι έν διαστήματι 
τριάκοντα τριών έτών, άφ’ ου τδ άτυχϊς α
τμόπλοιου Presideut (Πρόεδρος), άποπλεϋ- 
σαν έκ Νέας Ύόρκης τήν 11ην Μαρτίου 
1841 έγένετο άφαντον, πεντήκοντα περί
που ωραία ατμόπλοια συν τοΐς ταχυδρο
μικούς ατμοκίνητοι; τών Δυτικών ’Ινδιών 
έξ δλοκλήρου κατεστράφησαν έν τή διά τοϋ 
’Ατλαντικού αύτών διαβάσει- Τούτων ε
πτά έγένοντο άφαντα καί ούδέ ήκούσθη τι 
πλέον περ1. αύτών’ τέσσαρα έβυθίσθησαν 
συγκρουσθέντα μετ’ άλλων πλοίων’ τέσσα
ρα έκάησαν’ έν, ό Καναδός, έζώκειλεν έ- 
πΐ τών χιονοστιβάδων τοΰ πορθμού τής ’Ω
ραίας Νήσου τήν 4 ’Ιανουάριου 1861’ tv, 
ή Ελένη Σλόμαν, έβυθίσθη έν τώ μέσω τοΰ 
Ώκεανοΰ τδν Νοέμβριον τοΰ 1850’ καί tv 
έτερον, ή Ίβερνία, έβυθίσθη ώσαύτως απέ
ναντι τών παραλίων τής Ιρλανδίας τώ 
1868.

Τά υπόλοιπα τών έν τώ ανωτέρω θλίβε · 
ρώ καταλέγω, συμποσούμενα είς τριάκοντα 
περίπου ατμόπλοια, έναυάγησαν είτε επί 
τών Ιρλανδικών καί Βρεταννικών παραλίων, 
ή έπί έκείνων τής ’Αμερικής, ή έπί νήσων 
**· 3*άχων· ’Οκτώ τούτων έξώκειλαν έν 

ομιχλώδη καιρώ είς τά παράλια τής Νέας 
Σκωτίας ή τής Νέας Γής, πρδς δυσμάς δια- 
πλέοντα’ τοϋθ’δπερ προαγγέλλει τοΐς πλοι- 
άρχοις τοΐς διαπλέουσι τάς ζώνας έκείνας, 
ινα άπέχωσιν δσον ένεστι τής ξηρά;. "Εν μό
νον, τδ Ίόβα, άτμόπλοιον ’Αμερικανικόν, 
έναυάγησεν έπί Γαλλικής παραλίας παρά 
τή Χερβούργη τδ 1864. Υποτίθεται γενι
κώς δτι τά ναυάγια προέρχονται υπδ τής 
μανίας τών στοιχείων’ άλλ’ έκ τών έξοκει- 
λάντων τριάκοντα άτμοπλοίων τρία ή τέσ- 
σαρα μόνον φαίνονται παθόντα κατά συνέ
πειαν κακοκαιρίας. ’Εσφαλμένοι υπολογι
σμοί ώς πρδς τά διαστήματα καί τάς διευ
θύνσεις τής διαπλεύσεως. συννεφώδης ού- 
ρανδς, νύκτες ζοφεραί καί πρδ πάντων 
μάλιστα πυκναί όμίχλαι ήσαν αί πρώτι
στα*. αιτία*, τής απάντων τών άτμοπλοίων 
τούτων καταστροφής, αν δέν όφείλωμεν 
μάλλον, ώς έν πλείστοις παραδείγμασι, νά 
έχωμεν ύπ’ δψιν καί τήν άφροντιν καί fi- 
ψοκίνδυνον άμιλλαν πρδς ταχυπλοΐαν. Σχε
τικώς όλίγα τών ναυαγίων τούτων συνέβη- 
σαν άνευ σημαντικής άπωλείας ζωής, τεσ
σάρων τουλάχιστον χιλιάδων άτόμων άπο- 
λεσθέντων έκ τών έπιβατών καί τών πλη
ρωμάτων. "Οτε ό ’Ατλαντικός έναυάγησεν 
άπέναντι τής Νέας Σκωτίας τδ 1873, υ
πέρ τούς 562 έπνίγησαν. Μετά τοΰ City of 
Glasgow, τδ 1 854, 480 έγένοντο άφαντοι. 
"Οτε τδ Austria έκάη έν τώ μέσω τοΰ ω
κεανού τδ 1858 έχάθησαν 470 ψυχαί’ με
τά τοΰ Arctic 300, μετά τοΰ Agio-Saxon 
372, καί μετά τού ' ille du Havre 226. 
II καταστροφή τών άλλων άτμοπλοίων έ- 

πέφερε τδν θάνατον ώλιγωτέρων άνθρώπων, 
καθότι εύτυχώς καί οί έπιβάται ήσαν ίλι- 
γώτεροι τδν άριθμόν’ άλλ’ έπί τών πλεί
στων έν τώ καταλόγω άτμοπλοίων άπδ έ- 
κατδν μέχρι διακοσίων άτόμων άπώλοντο. 
Κατά μέσον ορον υπέρ τά τρία άτμόπλοια 
έναυάγησαν κατά διετίαν. Τδ δ’ εύρύτερον 
άνευ δυστυχημάτων διάλειμμα άναφαίνε- 
ται μεταξύ τοΰ ναυαγίου τοΰ Great Bri
tain τδ 1846 καί τής τοΰ Elena Sloman 
καταβυθίσει·»; τύ 1830, ένώ κατά τύ 1873 

ίξ περίπου μεγάλα άτμόπλοια έναυάγησαν, 
έβυθίσθησαν ή ήφανίσθησαν.

'Β τών θλιβερών τούτων καταστροφών 
τρομερωτέρα καί πάσης περιγραφής άνωτέρα 
ήτο ή τής ’Αμαζόνας, άτμοπλοίου ταχυδρο
μικού τών Δυτικών ’Ινδιών, άποπλεύσαν- 
τος έκ Σουθαμπτώνης τήν 2 Ίανουαρίου 
1852. 'Ητο τδ μεγαλείτερον τών μέχρι τού
δε έκ τών ’Αγγλικών νεωρίων καταχθέντων 
είς τήν θάλασσαν, ναυπηγηθέν έκ ξύλου δρυ- 
δς ή πίτυος, καί τών ’Ινδικών. Οί άξιωματι- 
κοί καί τδ πλήρωμα αύτοΰ συνεποσούντο 
είς 110 άνδρας, έκτδς πεντήκονα έπιβατών. 
Ευθύς έξ άρχής ύπόνοιαι άνηγέρθησαν πε
ρί τής μηχανής, ώς κακώς έργαζομένης καί 
περιθερμαινούσης τήν πέριξ ξυλικήν. Μόλις 
εΐχε διαπλεύσει τριακονταέξ ώρας, οτε, ει
σερχομένου είς τδν κόλπον τής Βισκαΐας μέ 
σφοδρόν άντίπρωρον άνεμον, αίφνης φλό
γες έξερράγησαν έκ τής άτμομηχανής,άς ού
δόλως ήδυνήθησαν νά καταοβέσωσιν. Αί 
λέμβοι αυτού ήθελον ευκόλως μεταφέρει ά- 
παντας τούς έν αύτώ’ άλλ.ά δυστυχώς εις 
τών μηχανικών είχε στρέψει τδν σωλήνα 
τής δεξαμενής τής χορηγούσης τδ ΰδωρ είς 
τούς λέβητας ούτως, ώστε νά πληροί αύτούς 
διηνεκώς καί προλάβη ϊκρηξιν. Ούδεμία δ
θεν δύναμις ήδύνατο νά σταματήση τδ και- 
όμενον άτμόπλοιον’ ό δέ πλοίαρχος άγνοών 
τδ γενόμενον καί τήν όσονούπω έξασθένη- 
σιν τής ένεργείας τών λεβήτων προσδοκών, 
άπώλεσε τδν αρμόδιον καιρόν τού νά ρίψη 
τάς λέμβου; είς τήν θάλασσαν, ών αί πλεΐ
σται ήδη έκαίοντο. Άλλ’ αι τροπίδες αύ
τών, δπως κρατώνται ισόρροποι, εΐχον πε- 
ριζωσθή διά παχέων σιδηρών έλασμάτων 
καί, δτε έπειράθησαν νά καταρρίψωσιν αύ
τάς οί μή είδότες τοΰτο, άνετράπησαν μεθ’ 
δλων τών έπιβαινόντων. Δύο σωστικαί μό
νον λέμβοι έπί τέλ.ους άνήχθησαν, φέρουσαι 
58 έπιβάτας τού; μόνους διασωθέντα; έκ 
τών έκ Σουθαμπτώνης άποπλευσάντων 160. 
'Η άπώλεια τού άτμοπλοίου προήλθεν έκ 
τής έλαττωματικής άτμομηχανής καί τής 
σφαλερά; καταστάσεως τής περί αυτήν 
ξυλικής, ένώ ή τών άνθρώπων ώφεί- 

λετο κυρίως είς τήν άπερισκεψίαν τού μη
χανικού καί τδν τρόπον δι’ ού αί λέμβοι 
περιεζώσθησαν. Άν αύται έρρίπτοντο έν 
καιρώ είς τήν θάλασσαν, άπαντες οί περί 
τήν πρύμνην ήδύναντο νά σωθώσι, καί τοι 
ούχί άνευ κινδύνου ίνεκεν τής ταχύτητος 
δι’ ής τδ άτμόπλοιον -διέσχιζε τά τεταραγ- 
μένα ΰδατα.

Τδ President προεξάρχει τοΰ καταλόγου 
τών άφάντων γενομένων- Πολλοί ϊτι ένθυ- 
μούνται μεθ’ δπόσης αγωνίας αί περί αύ
τού ειδήσεις περιεμένοντο· Άλλ’ ούδεμία ί· 
φίκετο. Τούτο μόνον γινώσκομεν δτι άπέ- 
πλευσεν έκ Νέα; Ύόρκης τήν 11 Μαρτίου 
1841. ’Αν έκάη, ώ; ή Άμαζών, ή έξώκει- 
λεν έπί τών πάγων ή συνεκρούσθη μετά ή 
έβυθίσθη υπό ίτέρου τινδ; πλοίου, ώς τδ 
I ille du Havre, ουδέποτε γενήσεται φανε
ρόν. Χιονοστιβάδων σπανίως άπαντωμένων 
είς τά μέρη τή; δ-.ευθύνσεώς του, πιθανώς 
έσχε τήν τύχην του £νδ; ή τοΰ άλλου τών 
δύο ^ηθέντων άτμοπλοίων. θλ.βερωτέρα καί 
αύτή; τή; άπωλείας τοΰ President, ώς πρδς 
τδν άριθμδν τών θυμάτων, ήτο ή υπδ τοΰ 
πυρδς καταστροφή τού Austria, έν τώ μέ
σω τοΰ ώκεανοΰ τήν 13ην Σεπτεμβρίου 
1858 μετά 470 έπιβατών καί τού πλη
ρώματος. Άμα αί φλόγες έν αύτώ έζεροά- 
γησαν, πίσα πειθαρχία έξέλιπε, καί διά 
τής μανιώδους αύτών πρδς τάς λέμβους δρ- 
μής οί πλεΐστοι άπώλοντο, ένώ διατηρου- 
μένης τής εύταξίας ήδύναντο νά διασωθώσι. 
Αύται είναι δύο τών σημαντικωτέρων άπω- 
λειών αίτινες διατελοϋσι πρόσφατοι έν τή 
μνήμη ήμών, καθδ συμβάσαι τδ παρελθόν ί- 
τος. Περί τού καταβυθισθέντος Ville du 
Havre ώμιλήσαμεν ανωτέρω· Άλλά μία τών 
μάλλον τρομερών καί αίφνηδίων καταςφοφών 
έν τοΐς χρονικοί; τών ναυαγίων ήτο ή τού 
Atlantic. Άπέπλευσεν έκ Λιβερπούλ τήν 
20 Μαρτίου 1873 διά Νέαν Ύόρκην με
τά 1000 άτάμων, ών τδ πλεΐστον μέρος 
έπιβάται. Στερούμενον γαιανθράκων διηυθύ- 
νέτο πρδς τδ Άλιφάξ τής Νέας Σκωτίας ίν 
ζοφεοφ νυκτί ΐνα προμηθευθή, δτε οί φρου
ροί, νομίζοντε; δτι ίτι πολύ άπεΐχον τής
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ζηράς καί εις τά φώτα άπατηθέντε; έξώ- 
χειλαν έπί βράχων είκοσι μίλια μακράν τοΰ 
λιμένος. Προσεπάθησαν μανιωδώς ΐνα κατα- 
βιβάσωσι τάς λέμβους, δτε τό άτμόπλοιον, 
άφοΰ έπί πολύ προσηράσσετο κατά τών 
βράχων, κατεκυλίσθη τέλος εϊς τά βάθη 
τών ύδάτων μετά 600 περίπου άνθρώπων, 
τών έπιλοίπων διαμεινάντων έπι τών βρά
χων. Ούδέν παιδίον, ούδεμία γυνή διεσώθη’ 
έπνίγησαν κάτω εντός τών κοιτώνων. Εΐναι 
δέ φανερόν οτι, οίοσδήποτε έν αύτώ δ έπι- 
λήψιμος, εσφαλμένη κρίσις τοΰ νοός, δόλι
ό της τής ναυτικής πυζίδος καί ούκ όρθοί υ
πολογισμοί τής διευθόνσεως αύτού ήσαν ή 
κυοιωτέρα αιτία τής άπωλείας του. "Αλλως 
τό πλοϊον δέν ήθελεν έξοκείλει. Διά συντό
νου καί σπουδαία; μορφώσεως καί εκπαιδεύ
σει·»; τών εϊς τά ναυτικά προορισμένων καί 
διά τίς είς υπευθύνους θέσεις εκλογής τών 
άποδειχθέντων σταθερών, ικανών καί ειδη
μόνων άνδρών δυνάμεθα νά έλπίζωμεν τήν 
παρομοίων συμφορών άποσόβησιν.

Τδ έπαναλαμβάνομεν, ’Ολίγοι κίνδυνοι ύ- 
πάρχουσιν έπί τής τοΰ ’Ατλαντικού ωκεα
νού διαπλεύσεως, οϊτινες διά τής έπιμελεί- 
ας, τής έπιτηδειότητος και τής ορθής σκέ- 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
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■ ΑΡΕΤΗΝ.

Έπί μαρμάρου σχήμα στήλη; εχοντος, έπί τής άκροπόλεως-οντος, καί ήδη κατακ έρμα- 
τισθέντος υπδ τών Οθωμανών. · . ·

ψεως, νά μή έκλείψωσιν όλοτελώς. Όταν 
άναλογισθώμεν τούς συνήθεις θαλασσίους 
κινδύνους, έν πάσαις ταϊς ζώναις τής Γής, 
καί ένθυμηθώμεν δτι καθ’ έκάστην Sv άτ- 
μόπλοιον αναχωρεί ές Ευρωπαϊκού ή ’Αμε
ρικανικού λιμένος, ΐνα διαπλεύση τά πελά- 
γη, δφείλομεν βεβαίως ν’ άκούωμεν πότε 
καί πότε περί δυστυχημάτων καί ναυαγί
ων’ άλλ’ όμολογητέον, δτι ή απώλεια δύο 
τοϊς εκατόν κατά τδ I 873 έτος έστιν έδυ- 
νηρώς καταπλ.ηκτική. Παν δ’ ο τι δυνάμε
θα νά έλπίσωμεν καί νά εύχηθώμεν εΐναι 
τδ νά χρησιμεύσωσιν αί συμφοραί αύται 
ώς προειδοποίησις πρδς τούς άλλους καί 
νά προκαλέσωσιν έπαγρύπνησιν, προφύ- 
λαξιν καί ταχύτητα ένεργείας, άπερ άπο- 
τελοϋσι τήν δευτέραν φύσιν τού ναυτικού, 
και διατήρησιν ένταϋτώ πειθαρχίας έπί τού 
πληρώματος, αύστηροτέρας τής μέχρι τοΰδε 
έπικρατούσης.

Ούδέν δυστύχημα συμβαίνει άνευ αιτίας, 
και έν σπα-ίαις περιπτώσεσι δυνάμεθα νά 
άποκαλέσωμεν τήν τρικυμίαν τδν άληθή 
κίνδυνον.

(’Εκ τοΰ ’Αγγλικού)
Έιι. ΓιαΓνακόπου.ϊος.

ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΔΡΑΙ^Α. (*)

ΔΙΗΓΗΜΑ I. ΒΕΡΝ. — ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Φ. A. Β.

Τδν Σεπτέμβριον μήνα τοϋ έτους 1 85... έ- 
φθασαείς τήν έπί του ποταμού ΜοίνουΦραγκ- 
φόρτην (PrancforirSur le-Mein). Είχον 
καθ’ δλας τάς κυριωτέρας πόλεις τής Γερ
μανίας, δθεν διήλθον, έκτελέσει αεροστα
τικά; υψώσεις; αίτινες ζώηράν άφήκαν παν
ταχοΰ έντύπωσιν’ ούδείς δμως έκ τών κα
τοίκων τής Γερμανικής 'Ομοσπονδίας μέ 
είχε συνοδεύσει μέχρι τή; ήμέρα; έκείνης 
εί; τά εναέρια ταΰτα ταςείδια’ τά δέ θαυ
μάσια τοιούτου είδους πειράματα, άτινα εΐ- 
χον ενεργήσει έν Παρισίοις οί Κύριοι Γρήν, 
Ευγένιος Γοδάρ καί Ποατεβέν δέν είχον έτι 
πείσει τούς σοβαρούς Γερμανού; ν’ άπο- 
πειραθώσιν, δπως διέλ.θωσι τ* ατμοσφαιρι
κά στρώματα.

Μόλ,ις έν τοσούτω έγνώσθη έν Φραγκφόρ- 
τη, δτι έπρόκειτο νά υψωθώ προσεχώς διά 
τοΰ άεροστάτου μου, καί τρεις έκ τών δι
ακεκριμένων τής πόλεως μ’ έζήτησαν τήν

(’) Ό Κ. Ιούλιος Βέρν έςέδοτο εσχάτως τό 
πρό τής ’Αφρική ; παρ’ αύτοϋ γραφέν διήγη
μα τοΰτο, έν ολίγα·.; σελίσι περιγράιιον τά κυ— 
ριώτερα έκ τών αεροστάτων παθήματα,πρό πάν
των τά κατά τοΰ; πρώτους χρόνους τής έφευρέ- 
σεω; αύτών. Εΐναι μία περιληπτική ιστορία τής 
θαυμασία; ταύτη; τέχνης, τάχιον ή βράοιον 
προωρισμένης ίσως νά φέργι άληθή έπανάστασιν 
έν τή πορεία τοΰ κόσμου- εΐναι συγχρόνως ή 
σχεδία, ούτω; ειπεΐν, έφ’ ή; έναυπηγήθη τό 
διά τή; μυθιστορία; πρός τήν αλήθειαν πλησι- 
άζον τερπνόν τή; ’Αφρική; διήγημα. Καί διά 
τόν λόγον λοιπόν τοΰτον και διότι πρόκειται 
περί άληθών γεγονότων ύπό μυθιστορία; χροι
άν αφηγούμενων, ένεκρίθη ή έν τώ παρόντι 
τεΰχει δημοσϊευσι; αύτοϋ άντί τών Τέκνων 
τοΰ Γράν, άπό τοΰ προσεχούς άρχοιιένων.

‘ Σ. Ο.
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΑ. Ζ'.) 

άδειαν νά μέ συνοδεύσωσιν. Έμέλλομεν με
τά δύο ήμέρας νά έκτελέσωμεν τδ έναέρι- 
ον ταξείδιον, έκ τής πλατείας τής Κωμω
δία; άναχωροϋντες. Κατέγινον λοιπόν άμέ
σως, ΐνα ετοιμάσω τδ άερόστατον- Ητο κα- 
τεσκευασμένον άπδ μέταζαν έπηλειμμέ- 
νην διά γουταπέρκης, ύλης μή προσ- 
βαλλομένης ύπδ τών έςέων καί αερίων 
ούτε ύπδ τής βροχής διαπερωμένη;’ ό Ογ
κος τοΰ άεροστάτου — 8000 κυβικά μέ
τρα — τώ έπέτρεπε ν’ άνέλθη είς τά με'γα- 
λείτερα υψη.

11 ήμέρα καθ’ ήν έπρόκειτο ν’ άναχωρή- 
σωμεν ήτο ή τής μεγάλης τοΰ μήνδς Σεπτεμ
βρίου πανηγύρεως, καθ’ ήν τοσοϋτον πλή
θος συρρέει πάντοτε έν Φραγκφόρτη. Είχον 
προμηθευθή έξαίρετον αέριον, λαμπρά; ποι- 
ότητος καί μεγάλης ύψωτική; δυνάμεως, 
περί δετήν ένδεκάτην πρωινήν ιόραν τδ ά- 
ερόστατον είχε πληρωθή,’ κατά τά τρία τέ
ταρτα όμως μόνον, τοΰθ’ δπερ άπαραιτήτως 
άναγκαΐον, διότι £σω τι; ύψούται, τοσοΰ- 
τον τ’ ατμοσφαιρικά στρώματα γίνονται 
αραιότερα’ έπειδή δέ τδ ύπδ τά πλευρά 
τού άεροστάτου ρευστόν γίνεται έλαστικώ- 
τερον, άνευ τού προφυλαχτικού τούτου μέ
τρου κινδυνεύει τις νά τά διάρρηξη. Είχον 
προμηθευθή τόσον αερόστατου, δσον άκρι
βώς άπητεϊτο πρδς μεταφοράν τών συνοδοι
πόρων μου καί έμοϋ.

Έπρόκειτο ν’ άναχωρήσωμεν άκριβώς τήν 
μεσημβρίαν. Πτο μεγαλοπρεπές θέαμα νά 
βλέπη τις τδ άπειρον έκείνο πλήθος άνυ- 
πόμονον καί τριγύρω τού κεχωρισμένου πε
ριβόλου συνωθούμενον, πλημμυροΰν τήν 
πλατείαν δλόκληρον, έκχειλ.ίζον μέχρι τών

37. 
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παρακειμένων οδών καί στολίζον τάς έπι 
τή; πλατείας οικίας άπδ τοΰ κατωγαίου 
μέχρι τής έκ μελανών πλακών στέγης. Οί 
ορμητικοί τών παρελθουσών ημερών άνεμοι 
εϊχον κοπάσει, καί καύσων αφόρητος κατέ- 
πιπτεν έκ τοϋ άνεφέλου ούρανοϋ. Ούτε ή έ- 
λαχίστη ανέμου πνοή έτάοασσε τήν ατμό
σφαιραν. Μέ τοσοΰτον Οαυμάσιον καιρόν ά- 
ναχωοών τις έδύνατο νά καταβή εις τδ ί
διον ακριβώς μέρος, έκ τοΰ όποιου είχεν α
ναχωρήσει.

Εφερον μετ’ έμοϋ τριακοσίας λίτρα; έρ
ματος, είς διάφορά σακκία μοιρασμένου’ ό 
κάλαθος, ολοστρόγγυλος καί τεσσάρων πο
δών διάμετρον έπϊ τριών βάθος μετρών, 
ητο μέ αρκετήν ευρυχωρίαν προστρμοσμέ- 
νος, ό δ’ έκ καννάβεως χαλινός ό υποστη- 
ρίζων αύτδν έξετείνετο συμμέτρως έπί τοΰ 
άνω ημισφαιρίου τοΰ άεροστάτου’ ή πυξίς 
ίτο έν τή θέσει της, τδ βαρόμετρου έκρέ- 
ματο εΐς τδν κύκλον, έν τώ όποίω ένοΰνται 
τά ύποστηρίζοντα τδ άερόστατον σχοινιά, 
ή δέ άγκυρα ητο έπιμελώς διηυθετημένη. 
Έδυνάμεθα ν’ άναχωρήσωμεν.

Μεταξύ τών τριγύρω τοΰ περιβόλου συν- 
ωθουμένων διέκρινα ιδίως νέον τινά μέ ώ- 
χράν τήν φυσιογνωμίαν καί τεταραγμένα 
τοΰ προσώπου τά χαρακτηριστικά. ’Εξε
πλάγην άμα τδν ε’δον" διότι ήτο είς πιστός 
καί τακτικός θεατής τών αεροστατικών υ
ψώσεων μου, εΐς πολλάς δέ πόλεις τής Γερ
μανίας τδν εϊχον ήδη απαντήσει. "Εβλεπεν 
άπληστος καί μέ τδ βλέμμα άνήσυχον τήν 
περίεργον μηχανήν, ακίνητον έτι πόδας τι- 
νάς άνω τοΰ έδάφους ύψωμένην, μόνος δέ 
μεταξύ δλων τών περί αύτδν έμενε σιωπών- 
Έσήμανε μεσημβρία — ή ώρα τής άναχω- 
ρήσεως. Ούδείς τών μελλόντων συνοδοιπό
ρων μου έφαίνετο. ’ Εστειλα εις τον οικον 
έκαστου καί έμαθον, δτι ό μέν είχεν άνα· 
χωρήσει διά τδ'Αμβούργον, ό δέ διά τήν 
Βιέννην καί ό τρίτος διά τδ Αονδΐνον. Τδ 
θάρρος τούς έγκατέλιπεν, δτε ήλθεν ή στιγ
μή νά έπιχειρήσωσι μίαν τών εκδρομών έ
κείνων, αϊτινες χάρις είς τήν ικανότητα 
τών σημερινών αεροναυτών ούδένα παρου

σιάζουν κίνδυνον. ’Επειδή εϊχον συμπαρα- 
λάβει τά ονόματά των είς τής έορτής τδ 
πρόγραμμα, τούς κατέλαβεν δ φόβος μή ύ- 
ποχρεωθώσι νά τδ έκτελέσωσι πιστώς’ έφυ- 
γον λοιπόν δρομαίοι μακράν τοΰ θεάτρου, 
άμα ήλθεν ή στιγμή νά υψωθή ή αύλαία. 
Τό θάρρος των δέν συνεβάδιζε προφανώς 
μέ τήν ταχύτητα, δι’ ής. . . τδ έκοψαν λά
σπην.

Τδ πλήθος, έν μέρει έξαπατηθέν ούτως, 
έφανη δσον δίδεται δύσθυμον. Δέν έδί- 
στατα λοιπόν ν’αναχωρήσω μόνος.—"έ
να φέρω είς ισορροπίαν τδ καθ’ αύτδ βά
ρος τοΰ άεροστάτου μέ έκεϊνο, δπερ έπρό- 
κειτο νά σηκώση, άντεκατέστησα τούς ά- 
ποσκιοτήσαντας συνοδοιπόρους μου διά 
νέων σάκκων έρματος καί άνέβην έπί τοΰ 
καλάθου. Οί δώδεκα άνθρωποι οί κρατούν
τες ιό άερόστατον διά δώδεκα σχοινιών, είς 
τον καλούμενον τοΰ Ισημερινού κύκλον 
δεδεμένων, τά άφήκαν χαλαρά όλίγον μετα
ξύ τών δακτύλων’ τό άερόστατον ύψώθη 
άμέσως πόδας τινάς άνο> τής γής. Ούτε -η 
έλαχίστη άνέμου πνοή έφύσα, ή δέ ατμό
σφαιρα, βαρεία ώς μόλυβδο; καταπίπτουσα, . 
έφαίνετο άνυπέρβλητος.

— "Ετοιμοι δλοι ! άνέκραξα.
Οί άνθρωποι ήτοιμάσθησαν καθ’ δλα’ ά

φοΰ ό’ έοριψα Sv τελευταίου βλέμμα, εϊδον 
δτι έδυνάμην υ’ αναχωρήσω.

— Προσοχή ! έφώναξα. Έγένετο μεταξύ 
τοΰ πλήθους ταραχή τις, ήτις μοί έφάνη 
φθάνουσα μέχρι τοΰ κεχωρισμένου περιβό
λου.

— ’Απολύσατε!
Ύψώθη βραδέως τδ άερόστατον’ καί δ

μως τοιαύτην ήσθάνθην δόνησιν, ώστε άνε- 
τράπην έν τώ βάθει τοΰ καλάθου. "Οτε ή- 
γέρθην, εύρέθην άπέναντι ένδς συνοδοιπό
ρου, τόν οποίον καθόλου δέν έπερίμ.ενον — 
τοΰ ώχροΰ νεανίου.

— Σάς έπροσκύνησα, κύριε, μοί λέγει μέ 
φλεγματικήν άπάθειαν.

— Μέ τί δικαίωμα ; . . . .
— Είμαι ένταΰθα ; . . . Μέ τό δικαίω

μα, δπερ χορηγεί τδ άδύνατον τής υμε- 
τέρας θέσεως τοΰ νά μέ άποπέμψητε !

"Εμεινα έμβρόντητο; ! Ή θρασύτης τοΰ 
άνθρώπου αύτοΰ μ’ έστενοχώρει πολύ’ καί 
δμως ούδέν είχον ν’ άπαντήσω. Παρετήρη
σα τδν παοείσακτον τοΰτον, δστις δμως δεν 
έφαίνετο δίδων τήν έλαχίστην προσοχήν εις 
τήν έκπληξίν μου.

— Βλάπτω ίσως τήν ισορροπίαν σας ; 
προσέθεσε- Σταθήτε . · .

Καί, χωρίς νά περιμείνη καν άπάντησιν 
έκ μέρους μ.ου, αρπάζει δύο σάκκους έρματος 
καί τούς ρίπτει.

— Κύριε ! τώ λέγω τότε, άφοΰ άλλο μέ
σον δέν μοί έμενεν’ ήλθατε χωρίς νά ήξεύ- 
ρω τι .. . ύπομονή ! Θά μείνητε . . . ύπο- 
μονή έπίσης * Εί; έμέ δμως καί μόνον άνή- 
κει τοΰ άεροστάτου ή διεύθυνσις . . .

— Μεγάλη ή ευγένεια σας, μοί άπαντό·’ 
Γαλλική εύγένεια τώ δντι ! Δέν βλάπτει ! 
Καί ή ίδική μ.ου άπδ τδ αύτδ μέρος είναι ! 
Ύπδ ήθικήν έποψιν λοιπόν σας θλίβω τήν 
χεΐρα, τήν οποίαν μοί άρνεΐσθε. Τά μέτρα 
σας λάβετε καί δ τι άγαπατε πράςατε. Έ
γώ Οά περιμείνω νά τελειώσητε . · .

— Διά ; . . .
— Διά νά συνομιλήσωμεν ολίγον.
Τδ βαρόμετρου είχε κατέλθει εΐς εϊκοσιν 

έξ δακτύλους. "Ημεθα τότε άνω τής πό
λεως, είς έξακοσίων περίπου μέτρων ύψος’ 
ούδέν δμως προέδιδε τήν οριζόντιον τοΰ ά
εροστάτου μετάθεσιν, διότι ό ές άέρος όγ
κος, έντδς τοΰ όποιου είναι κεκλεισμένον, 
βαδίζει μετ’ αύτοΰ. Είδος τι καύσωνας τήν 
δρασιν θαμβοΰντος έλουε τά ύφ’ ημάς α- 
πλούμενα αντικείμενα καί καθίστα τά πέ
ριξ αύτών συγκεχυμένα καί άόριστα, τοΰθ 
οπερ δέν ήτο καθόλου εύχάριστον διά τήν 
δρασιν.

Έξήτασα έκ νέου μετά προσοχής τήν 
φυσιογνωμίαν τοΰ συνοδοιπόρου μου. II το 
τριακονταετής περίπου, άφελω; ένδεδυμέ- 
νος. Τό τραχύ τών χαρακτηριστικών του 
προέδ-.δεν άδάμαστον ενεργητικότητα, έ
φαίνετο δ’ έχων ισχυρούς τούς μυώνας. Ο
λο; παρκδεδομένος εις τήν έκπληξίν, ήν τώ 

έπροξένει τδ έν σιγή ύψούμενον άερόστα
τον, έμενεν άκίνητος, προσπαθών νά δια- 
κρίνη τ’ άντικείμενα, έν συνόλω τινί άορί- 
στω συγχεόμενα.

— 'Ομίχλη λίαν δυσάρετος ! είπε μετά 
τινας στιγμάς.

Ούδέν άπήντησα· ■
— Είσαι θυμωμένος μαζί μου ! έπανέλα- 

βε. Δέν βαρύνεσαι ! Άφοΰ δέν είχα νά πλη
ρώσω τδ είσιτήριον, έκών άκων δι’ έκπλή- 
ζεω; έπρεπε ν’ άναβώ εΐς τδν κάλαθον.

— Άλλά μοί φαίνεται, οτι δέν σάς είπε 
τι; καί νά καταβήτε, κύριε ! τώ λέγω.

— Αί! Καί δέν γνωρίζεις δτι τοιοΰτό 
τι έπαθαν οί κομήτες Λωοανσέν καί Δαμ- 
πιέρνης, ότε ύψώθησαν άπδ τδ Λυών κατα 
τήν 15 Ίανουαρίου 1784 ; Νέος τις, έμπο
ρο; τδ έπάγγελμ.α, Φοντέν ονομαζόμενος, 
έπήδησεν είς τδν κάλαθον, κινδυνεύσας ν’ 
άνατρέψη τήν μηχανήν μάλιστα ! . . Έςε- 
τέλεσε τδ παζείδιον καί ούδείς άπέθανε !

— Καλά ! Καλά ! Άμα καταβώμεν, έ- 
ζηγούμεθα, τώ άπήντησα, μή δυνάμενο; 
νά υποφέρω τήν ελαφρότητα τοΰ ήθους του.

— Μπα ! Ιΐοΐος συλλογίζεται τώρα επι
στροφήν !

— "Α ! Νομίζετε 
νά καταβώ ;

— Νά καταβή; ! 
Νά καταβή; ! Άλλ’ 
πρώτον !

Καί, πριν δυνηθώ νά τδν εμποδίσω, δύο 
σάκκοι έρματος έρρίφθησαν, δπως ήσαν, χω
ρίς νά κενωθώσι δηλαδή

— Κύριε ! άνέκραξα μή κρατούμενος πλέ
ον έκ τοΰ θυμοΰ.

— Γνωρίζω, γνωρίζω τήν ικανότητά σου, 
άπεκρίθη μετά σοβαρότητος ό άγνωστο;’ 
αί έπιτυχεϊς υψώσει; σου ήκούσθησαν α
πανταχού. Άλλ’ έάν ή πείρα ηναι άδελφή 
τή; πρακτική;, είναι καί έξαδέλφη τή; θε
ωρία;’ έγώ δέ, τδν όποιον βλέπεις, έσπού- 
δασα πολύν, πολύν καιρόν τά τή; αεροστα
τικής τέχνης. Καί ή σπουδή αύτη μ.οΰ ή- 
ναψε τά μυαλά , προσέθεσε περίλυπο; και εν 
σιωπηλώ ρεμβασμώ βυθισβεί;.

λοιπον δτι θ αργήσω 

εϊπεν έκπληκτος · . .
άοε; νά άναβώμεν
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Τδ άερόστατον, άφοΰ ύψώθη έκ νέου, έ
μεινε στάσιμον. Παρετήοησεν ό άγνωστος τδ 
βαρόμετρο·;·

— ’Οκτακόσια μέτρα ! εΐπεν. Εύρισκό- 
μεΟα είς οκτακόσιων μέτρων ΰψος άνω τής 

! Ο1, άνθρωπο: ομοιάζουν μέ έντομα ! 
Ιόζ τους ! Ίδέ τους ! Έλ τοιούτου ύψους νο

μίζω δτι πρέπει νά τους ιδη τις, ινα κρί- 
νη έπιτυχώς περ1. τών αναλογιών των Ί- 
δέ τήν πλατείαν τής Κωμωδίας ! Μία ά
πειρος μυρμτ,κιά ! Παρατήρησαν τδ πλήθος 
τδ συνωθούμενον είς τοΰ ποταμοΰ τά πα
ρόχθια και τδ Ζέϊλ, δπερ βαθμηδόν γίνεται 
μικρότερον- εύρισκόμεθα άνω τής εκκλη
σίας τοΰ Δόμου. Ό Μοίνος ομοιάζει ήδη μέ 
λευκοειδή γραμμήν τέμνουσαν τήν πόλιν, 
ή ο» γέφυρα τοΰ Μοίνου μέ κλωστήν, δε- 
δεμένην άπδ τήν μίαν είς τήν άλλην όχθην 
τοΰ ποταμοΰ.

II ατμόσφαιρα ήρχισε νά γίνηται ψυχρά.
— Άν κρυώντ,ς, μοί λέγει τότε, νά εκ

βάλω τά ενδύματα μου και νά σοί τά δα- 
νείσω. Ό τι θέλεις, ζήτησόν μοι καί είμαι 
δλος είς τάς διαταγάς σου.

— Ευχαριστώ ! άπηντησα ξηρώς.
— Άκόμη θυμωμένος ; Μπά ! Άνάγκα 

καί θεοί πείθονται. Δός μοι έδώ τήν χεϊρά 
σου' ειμεθα συμπατριώται" δέν θά χάσης 
έν τή συναναστροφή μου, Οά μάθη; πολλά 
πράγματα καί ή συνδιάλεξίς μου Οά σέ Α
ποζημίωση διά τήν αδιακρισίαν μου.

Χωρίς ν’ απαντήσω τι, έκάΟησα είς τδ Α
πέναντι μέρος τοΰ καλάθου· Έξήγαγεν ό 
άγνωστος ογκώδες τετράδιον έκ τοΰ έπεν- 
δύτου του. Ητο χειρόγραφόν τι περί τής Α
εροναυτικής.

— Εχω, μοί λέγει, τήν περιεργοτέραν 
συλλογήν εικόνων καί γελοιογραφιών, δι’ ών 
ήθέλησαν νά σατυρίσωσι τάς αεροστατικής 
τρέλλας μας, άς τάς όνομάσω ούτω. Πόσον 
έθαύμασαν καί έξύβρισαν συγχρόνως τήν 
πολύτιμον ταύτην ανακάλυψιν! Ευτυχώς 
δέν ζώμεν πλέον έν τή έποχή, καθ’ ήν οί 
Μογγολφιέροι έζήτουν νά κατασκευάσωσι 
τεχνητά νέφη μέ τοϋ υδατος τόν ατμόν 
καί άίριον περιέχον δήθεν ήλεκτρ’.ϊ'.άς ιδιό

τητας, καί τδ όποιον κατεσκεύαζον καίον- 
τες βρεγμένα άχυρα καί μαλλία ψιλοκομ
μένα.

— θέλετε λοιπόν νά έλαττώσητε τών 
έφευρετών τήν άξίαν, βεις ; τώ άπεκρίθην, 
άφοΰ εΐύον δτι έξ ανάγκης έπρεπε ν’ ανοίξω 
ομιλίαν μετ’ αύτοΰ. Ή δεν απέδειξαν ούτω 
διά πειραμάτων οτι δύναταί τις νά υψωθή 
είς τους άέρας ;

— Καί τίς άρνεΐται τών πρώτων Αερο
πόρων τήν δόξαν ; Τί άπειρος γενναιότης 
δέν άπητεϊτο ϊνα ύψωθή τις διά μέσου εύ
θραυστων περικαλυμμάτων, αέρα θερμανθέν- 
τα μόνον περιεχόντων ! Σέ έρωτώ δμως, 
Εκαμεμέγα τι βήμα ή άερος-χτική έπις-ήμ.η 

άπό τής εποχής τών υψώσεων τοΰ Βλανσάρ, 
άπό αίώνος σχεδόν τουτέστι; Έδώ παρα
τηρήσου !

Καί έξήγαγ'ε μίαν εικόνα έκ τοΰ φυλλα
δίου του.

— Ίδου, μοί λέγει, τδ πρώτον εναέριον 
ταξείδιον, ύπδ τοΰ Πιλάτρ 'Ροζιέ καί τοΰ 
μαρκεσίου Άρλάνδη έπιχειρισθ'εν, τέσσαρας 
μήνας άφοΰ κατά πρώτον άνεκαλύφθησαν 
τά άερόστατα. ΓΟ Λουδοβίκος 1Ζ'. δέν ήθε
λε νά έπιτρέψη τήν Ανάβασιν ταύτην" έπί 
τέλους άπεφασίσθη νά θέσωσιν έντδς τοΰ α
εροστάτου δύο κακούργους καταδικασμένους 
εις Θάνατον και αυτοί πρώτο: ν’ άποπειρα- 
θώσιν,δπως διέλθωσι τά έναέρια στροιματα. 
’Ακούε: ό Πιλάτρ τήν άδικον ταύτην άπόφα- 
σιν, αγανακτεί, διά διαφόρων δέ μέσων καί 
ραδιουργιών λαμβάνει τέλος πάντων τήν 
άδειαν ν’ Αναχώρηση. Δέν εΐχον άκόμη έ- 
φεύρει τδν κάλαθον, δστις τόσον διευκολύ
νει τάς κινήσεις" εΐχον ένα κυκλοειδή εξώ
στην τριγύρω τοΰ μέρους τοΰ αεροστάτου 
ή μάλλον τής μογγολφιέρας, δπως τότε τά 
ώνόμαζον. Ησαν λοιπόν Αναγκασμένοι οί 
δύο άεροναυται νά ϊστανται Ακίνητοι έκα
στος είς τήν άκραν τοΰ έξώστου αύτοΰ, δι
ότι τά βρεγμένα άχυρα,δι’ ών εΐχον γεμίσει 
τδν έξώστην, τους έμπόδιζον νά κινηθώσιν. 
Έν πύραυνον μέ φωτίάν έκρέματο υπό τό 
στόμιον τοΰ Αεροστάτου" δτε δέ οί άερο- 
ναυται ήθελον νά ΰψωθώσιν, έρριπτον ά

χυρα έπί τής φωτίά; τοΰ πυραύνου τούτου, 
κινδυνεύοντας νά καύσωσι τήν μηχανήν, ό 
δ’ έν τώ αεροστάτω αήρ, θερμαινόμενος, τδ 
έφωδίαζε μέ νέαν ύψωτικήν δύναμιν. Άνε- 
χώρησαν λοιπόν οί δύο ούτοι τολμηροί Αε - 
ροπόρο: τήν 21 Νοεμβρίου 1783 έκ τών 
κήπων τών καλούμενων τής Βωβής καί τούς 
οποίους ό Δελφίνος είχε θέσει είς τήν διάθεσίν 
των. Τδ άερόστατον ύψώθη μεγαλοπρεπώς, 
διήλθεν άνωθεν τής έν τώ Σηκουάνα νήσου 
τών Κύκνων καθ’ δλον τδ μήκος αύτής, έπέ- 
ρασε τδν Σηκουάναν κατά τήν Πύλην τής 
Συνελεύσεως" μεταξύ δέ του Θόλου τών ’Α
πομάχων καί τής Στρατιωτική; Σχολή; δι- 
ευθυνόμενον έπλησίασε τήν Αγίαν Συλπίκην. 
Ηυξησαν τότε οί άεροναύται τήν πυράν,διήλ- 
Οον τό Βουλεβάρτον καί κατέβ ησαν πέραν 
τής Πύλη; τοΰ Άδου. '’Αμα δέ ήγγισε τδ έ
δαφος, τό άερόστατον κατεκάθησε καί έθα- 
ψεν υπό τάς πτυχάς του τδν Πιλάτρ ΊΡοζιέ !

— Κακός οιωνός ! είπον, Αρχίσας ν’ ά
κούω μετά τίνος περιεργείας τάς λεπτομέ
ρειας ταύτας, αίτινες άλλως τε τοσοϋτον 
ένδιέφερον καί τήν παρούσαν θέσιν μας.

—’Απαίσιος τοί όντι! μοί απήντησε σκυ
θρωπός ό άγνως-ος. Οιωνός τής κατα<-ροφής, 
ήτις βραδύτερον έπέπρωτο νά κόψη τδ νήμα 
τής ζωής τοΰ δυστυχούς τούτου Αεροναύτου! 
"Επαθες καί σύ ποτέ τοιοΰτον τι;

— Ποτέ!
— Τί σημαίνει ! Τά δυστυχήματα συμ- 

βαίνουσι καί χωρίς νά προμηνύωνται υπδ 
οιωνών πολλάκις, προσέθεοεν σ συνοδοιπόρος 
μου καί έμεινε σιωπηλός.

Έν τοσούτω έπροχωρούμεν πρδς τδ μέ
ρος τής Μεσημβρίας, ή δέ Φραγκφόρτη έ- 
φευγεν ήδη υφ’ ημάς.

— Νομίζω δτι θά έχωμεν θύελλαν, εΐπεν 
ό άγνωστος.

— θά καταβώμεν πρίν έκκραγή, άπήν- 
τησα.

— Έλα δά ! Νοστιμώτατον ! Νά υψω- 
θώμεν Απ’ εναντίας, νά υψωθώμεν! Τήν δια- 
φεύγομεν καλλίτερου δι’ αύτοΰ τοΰ μέσου.

Καί δύο νέα σακκία έρματος έγένοντο ά

φαντα- Τδ Αερόστατον υψώθη εύθύς μετά 
μεγάλης ταχύτητος καί έστάθη 1200 μέ
τρα άνω τής γής. ’Πσθάνθημεν ψύχος δρι- 
μύ" καί δμως αί ήλιακαί ακτίνες, αί έπί 
τοΰ περικαλύμματος καταπίπτουσαι, ήραί- 
ονον τδ έσω άέριον καί τώ έδιδαν μεγαλει- 
τέραν ύψωτικήν δύναμιν.

Μή φοβού, μοί εΐπεν ό άγνωστος" έχομεν 
τρεις χιλιάδας πεντακοσίους πήχεις άνα- 
πνευσίμου άέρος. 'Αλλως τε κύτταζε τήν 
δουλειάν σου καί άφες με νά κάμω δ τι έγώ 
φρονώ άναγκαΐον.

Ήθέλησα νά σηκωθώ, άλλά χειρ ρωμα
λέα μ’ έκάρφωσεν έν τή θέσει μου.

— Τό ονομά σας ; ήρώτησα.
— Τό όνομά μου ; Τί Οά τδ κάμης ;
— Κύριε ! Σάς έρωτώ πώς όνομάζεσθε !
— Έρώστρατος ή ’Εμπεδοκλής' έκλεξον 

δ τι Αγαπάς.
Άπάντησις, ήτις βεβαίως δέν ήτο τοιαύ

τη, ώστε νά μέ καθησυχάση. Όμίλει άλλ.ως 
τε μέ τοιαύτην αδιαφορίαν, μέ τοιαύτην α
πάθειαν, ώστε ήρχισα αρκετά Ανήσυχος νά 
έρωτώ έμαυτδν πρδς ποίου είδους άνθρωπον 
εΐχον νά κάμω.

— Δέν έφεΰρον, κύριέ μου, έζηκολούθησε 
λέγων, τίποτε, Αλλά τίποτε νεώτερον άπδ 
τής έποχής τού φυσιολόγου Καρόλου. Τέσ
σαρας μήνας αφού έφευοέθησαν τά αερόστα
τα, δ ίκανώτατος ούτος άνήρ άνεκάλυψε 
τήν γλωσσίδα ή σπήν (Soupape), δι’ ης 
αφίνουν νά έξέρχηται τδ άέριον, δταν τδ ά
ερόστατον ήναι παρά πολύ έςογκωμένον ή 
θέληση τις νά καταβή: τδν κάλαθον, δστις 
τόσον διευκολύνει τάς κινήσεις τής μηχα
νής: τδν χαλινόν, δστις κρατεί τδ περικά
λυμμα καί διανέμει τδ βάρος έφ’ όλης τής 
έπιφανείας του: τδ έρμα, δπερ ρίπτων τις 
ύψοΰται και διά τού οποίου εκλέγει- τδ μέ
ρος είς τδ οποίον θέλει νά πλησιάση: τό
δι’ ελαστικού (caoutchouc) επίχρισμα, δ
περ Αποκαθιστά άδιάβροχον τδ πανίον: τδ

πάντων πρώτος μετεχειρίσθη τδ ύδρογό- 
νον, δπερ δεκατέσσαρας φοράς όλιγωτε-
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ρον έλαφρδν άπδ τδν άέρα, μά; βοηθεϊ ν’ 
άναβαίνωμεν εις τά υψηλότερα ατμοσφαι
ρικά στρώματα, χωρίς νά διατρέχωμεν κίν
δυνον έναερίου έμπρησμοϋ. Τήν 1 Δεκεμ
βρίου 1785 τριακόσιαι χιλιάδες θεατών συν- 
ωθοϋντο πέριξ τοϋ Κεραμεικοϋ. Ύψώθη 
τότε ό Κάρολο; είς τού; άέρα; καί οί στρα- 
τιώται τώ παρουσίασαν όπλα. Διέτρεξεν 
εννέα λεύγας έν μέσω τών αέρων, διευθύ
νω* τδ άερόστατόν του μέ τοιαύτην έπιτη- 
δειότητα, ώστε καί οί σημερινοί άεροναϋ- 
ται ανώτεροι έκείνου δέν είναι. 'Ο βασι
λεύ; τώ προσδιώρισε δύο χιλιάδων φράγ
κων έτησίαν επιχορήγησή, διότι ή έποχή 
εκείνη δέν ώμοίαζε μέ τήν σημερινήν- τότε 
ένεθάρρυναν τά; νέας Ανακαλύψεις !

Καί ό άγνωστο; μοί έφανη κατειλημ
μένο; υπδ ένδομύχου ταραχής.

— Κατέγινον πολύ έγώ, φίλτατε, μοί 
λέγει πάλιν, καί έσχημάτισα πεποίθησιν έν- 
δόμυχον, οτι οι πρώτοι άεροναϋται διηύ- 
Ουνον ώ; σκάφη θαλάσσια τά αερόστατα- 
χωρίς νά σοί αναφέρω τδν Βλανσάρ, τοϋ ό
ποιου αι διαβεβαιώσεις ένδέχεται νά φα- 
νώσιν ύποπτοι, δ Γγυλών Μορβώ διά τή; 
χρήσεω; κωπίων καί πηδαλίου έφωδίασε 
τήν μηχανήν του μέ αξία; λόγου κινήσεις 
καί οριστικήν διεύθυνσιν. ’Εσχάτως άκόμη 
είς ωρολογοποιδς, δ Κ. Ίουλιανδς, έξετέ- 
λεσεν είς τδ 'Ιπποδρόμων τών Παρισίων 
πειράματα πειστικώτατα- διότι χάρις εί; 
ιδιαίτερόν τινα μηχανισμόν τδ άερόστατον 
του, έπιμήκου; σχήματος, διηυθύνθη δρι- 
στικώ; κατά τοϋ άνεμου. Εϊς άλλος πάλιν, 
ό Κ. ΙΙετϊνος, έσυλλογίσθη νά κόλληση τέσ- 
σαρα άερόστατα δι’ άερίου γεμισμένα, διά 
μέσου δέ ιστίων όριζοντίως τεθειμένων καί 
έν μέρει διπλωμένων έλπιζε·, ν’ άπολαύση 
τήν καλουμένην ισορροπία; διάρρηξιν, χά
ρις είς τήν οποίαν τδ άερόστατον, κλίνον, 
θά διευΟύνηται πλαγίως. Γίνεται λόγο; ε
πίσης καί περί μηχανών προορισμένων νά 
ΰ.τερνικήσωσι τών ατμοσφαιρικών ρευμάτων 
τήν Αντίστασιν, τοϋ έλικος έν παραδείγμα
τα δέλιξ όμως, έντός κινητού κύκλου στρε
φόμενος, ούδέν αποτέλεσμα θά δόση. ’Ε

γώ, κύριέ μου, έγώ άνεκάλυψα τδ μόνον 
μέσον τοϋ διευθύνειν τά άερόστατα, καί 
ούτε μία ακαδημία ήλθεν εις βοήθειάν μου 
ούτε μία πόλις συνεισέφερεν ένα οβολόν 
είς τούς καταλόγους συνδρομών, τούς οποί
ου; ήνοιξα πρδ; έκτέλεσιν τοϋ σχεδίου μου» 
ούτε μία κυβέρνησις ήθέλησε νά μέ άκρο- 
ασθή. Αίσχος !

Ώμίλει, καί τούς λόγους του συνώδευε 
δι’ άπειρων χειρονομιών- ώς έκ τούτου δέ δ 
κάλαθο; ύπέστη δυνατά; διακυμάνσεις. 'Υ
πέφερα πολύ, έω; ου τδν καθησυχάσω ολί
γον. Τδ άερόστατον εν τοσούτω είχεν απαν
τήσει δυνατώτερον ρεύμα άέρος καί έτρέχο- 
μεν ταχείς πρδ; νότον, χίλια πεντακόσια 
μέτρα ύπεράνω τή; γής.

— Ιδού ή Δαρμστάτη, μοί είπεν, κύ- 
ψας άνωθεν τοϋ καλάθου. Διακρίνεις τδ 
φρούριόν της ; ’Όχι τόσον- ψεύματα ; Τί 
νά γείνη ! Αυτός ό καύσων τής καταιγίδο; 
άποκαθιστμ τά αντικείμενα ώς τρέμοντα 
καί διακυμαινόμενα* πρέπει δέ νά ήναι πο
λύ έμπειρος ό οφθαλμός, ΐνα διακρίνη λε
πτομερώς τά μέρη όλα !

— Εισθε βέβαιος, οτι είναι ή Δαρμστά
τη ;

— ’Εννοείται. Άπέχομεν 8ξ λεύγας ήδη 
τή; Φραγκφόρτης.

— Τότε νά καταβώμεν άμέσως !
— Νά καταβώμεν! Δέν έπιθυμεΐς βέβαια 

νά καταβής επάνω εις τά κωδωνος-άσια, μοί 
άπήντησε ξεκαρδισθείς.

— Όχι- ας καταβώμεν όμως εί; τά πε
ρίχωρα τής πόλεως.

— Καλά ! Τότε άφε; ν’ άποφύγωμεν 
τούλάχιστον πρδς τδ παρόν τά κωδωνοστά
σια !

Καί, ταΰτα είπών, ήρπασε νέα σακκία 
έρματος. Ώρμησα κατ’ αύτοϋ- πλήν δι’ ε
νός άπλοϋ κτυπήματος μ’έξήπλωσε χα
μαί, ένώ τδ άερόστατον, έλαφρυνθέν περισ
σότερον, έφθασεν εί; δύο χιλιάδων μέτρων 
ύψος.

— Κάμε μοι τήν χάριν νά ήσυχάσρς, πα
ρακαλώ, μοί λέγει. Έλησμόνησας ότι ό Βρι- 
όσκης, ό Βιότ, ό Γαϋλουσάκ, ό Βίξιο; καί

ό Βαρράλ ύψώθησαν ετι περισσότερον, ΐνα 
έκτελέσοισι τά έπις·ημονικά των πειράματα.

— Κύριε, τώ άπήντησα προσπαθών δι’ 
ηπίου τρόπου νά τδν πείσω, άς καταβώ
μεν ! Σας παρακαλώ ! Ίδέτε τήν καταιγί
δα τριγύρω μας άρχίζουσαν βαθμηδόν νά 
σχηματίζηται. Δέν είναι επομένως φρόνι
μον . . .

— Μπά ! Άναβαίνομεν ήμεΐς υψηλότερα 
άπδ αύτήν, καί τότε δέν έχομεν πλέον νά 
τήν φοβηθώμεν ! άνέκραξε. Τί ώραιότερον 
άπδ τδ νά ύψοϋταί τις άνωθεν τών νεφε
λών αύτών, αϊτινες τήν γήν ολόκληρον πι- 
έζουσι ! Ποια μεγάλη τιμή — διότι τιμή εί
ναι — νά ταξειδεύη τις ούτως έπί τών έ- 
ναερίων θαλασσών! Οί μεγαλείτεροι τοϋ 
κόσμου άνδρες, καί αυτοί ούτως έταξείδευ- 
σαν, δπως ήμεΐς τήν στιγμήν ταύτην. ΊΙ 
Μαρκησία καί ή Κόμησσα Μονταλαμβέρ, ή 
Κόμησσα τής Ποδένης, ή Δεσποινίς Λαγάρδ 
καί ό Μαρκήσιο; Μονταλαμβέρ άνεχώρησαν 
άπδ τδ προάστειον τοϋ 'Αγίου Αντωνίου 
διά τάς αγνώστους ταύτας χώρας, ό δέ 
Δούξ τή; Σάρτρη; έδειξε μεγάλην ικανότη
τα καί οξύνοιαν, δτε ύψώθη μέ τδ άερόστα
τόν του τήν 4 5 Ιουλίου 4784. Είς τδ Λυ
ών οί Κομήτες Λωρανσέν καί Δαμπιέρ, είς 
τήν Νάντην δ Κ. Λύνης, εί; τδ Βορδώ ό 
Κ. Δ’ Άρβιλέ Δεγράνζ, ό ιππότης Άνδρι- 
άνης είς τήν ’Ιταλίαν, καί έπί τών ήμερών 
ήμών άκόμ.η ό Δούξ Βρίνσουηκ, όλοι οί άν
δρες ούτοι άφήκαν είς τούς άέρα; τής δό- 
ξη; αύτών τά ίχνη. "Ινα μετρηθή τι; λοι
πόν μέ τά μ.εγάλα ταΰτα πρόσωπα, πρέπει 
νά φθάση ύψηλότερον αύτών είς τά ουρά
νιοι βάθη! Πρέπει νά πλησιάση τι; τδ ά
πειρον, ϊν’ άρχίση νά τδ έννοή !

Ή άραίωσι; τοϋ άέρο; έτάνυε πολύ τδ 
ύδρογόνον τοϋ άεροστάστου, έβλεπον δέ τδ 
κάτω μέρος αΰτοΰ, έπίτηδες άφεθέν κενόν, 
νά έξογκοϋται ήδη καί νά καθιστά άναπό- 
φευκτον τής γλωσσίδας τδ άνοιγμα- ό σύν
τροφός μου δμως δέν έφαίνετο διατεθειμένο; 
νά μέ άφήση νά ενεργώ δπω; ήθελον- διό 
άπεφάσισα, χωρίς νά μέ παρατηρήση, καί 
ενώ χεΐρας καί πόδα; κινών έξηκολούθει νά 

δμιλή, νά τραβήξω τή; γλωσσίδος τδ σχοι- 
νίον διότι έτρεμον, άρχίζων νά μαντεύω έπί 
τέλους πρδ; ποίου είδους άνθρωπον είχον νά 
κάμω ! *Α ! Τρομερόν ! 'Ητο σχεδόν μία 
παρά τέταρτον, είχον παρέλθει τουτέστι 
τεσσαράκοντα λεπτά,άφ’ δτου άφήκαμεν τή/ 
Φραγκφόρτην- άπδ τδ μέρος δέ τοϋ νότου 
ήρχοντο πυκνά νέφη, κατά τοϋ ανέμου δι- 
ευθυνόμενα καί ετοιμαζόμενα νά έκραγώσι 
καθ’ ήμών.

— Καί άπωλέσατε πάσαν έλπίδα οτι θέ
λετε πραγματοποιήσει τά σχέδιά σας ; τδν 
ήρώτησα, προσποιούμενος ένδιαφέρον... δ
περ, έννοεϊται, είχε τδν λόγον του.

— Πάσαν έλπίδα, ναί! άπήντησε μέ ά- 
παίσιον φοινήν. Πληγωθεί; έν τή φιλοτιμία 
μου έκ τών Αρνήσεων τοϋ μέν, έκ τών έμ- 
παιγμών καί γελοιογραφιών τοϋ δέ, άπέκα- 
μον! Αύτη είναι ή αίωνία διά τούς έφευ- 
ρετά; προωρισμένη βάσανο; ! Παρατήρησον 
έδώ αυτά; διαφόρων έποχών τά; γελοιο
γραφίας! Τδ σημειωματάριό* μου είναι πλή
ρες έκ τοιούτων !

’Ενώ δ’ έζήτει μεταξύ τών έγγραφων του 
γελοιογραφίας νά μοί δείξη, ήρπασα έγώ 
τδ σχοινίον τή; γλωσσίδος, χωρίς νά μέ 
παρατηρήση. Έφοβούμην δμως μήν άκούση 
τδν συριγμδν, τδν όποιον τδ Αέριον φεϋγον 
έκπέμπει, πρδς ύδωρ καταπίπτον δμοιάζον.

— Τί δέν είπον δι’ αύτδν έδώ τδν άβ- 
βά Μιολάνον ! μοί λέγει. Τί σαρκασμούς 
δέν έξέμεσαν έναντίον του ! Έπρόκειτο νά 
ύψωθή εί; τού; άέρα; όμοϋ μέ τδν Ίαννινέ 
(Janninet) καί μέ τδν Βρεδέν (Bredin)· έ
νώ ήτοίμαζον τήν μογγολφιέραν των, παίρ
νει φωτίάν, δ δέ άμαθή; όχλος τήν έκαμε 
χίλια κομμάτια ! ’Ακολούθως ή γελοιογρα- 
φική έφημερίς τού; έπωνόμασεν ύπδ τδν 
τίτλον ι'Γyla περίΐφγα ζώα» τδν μέν πρώ
τον Νιαουρίζον'τα (Minulaut), τδν δέ δεύ
τερον Ίωά-rra τό Γαττάχη (Jean Μ met) 
καί τδν τρίτον τό Σχυ.Ιάχι (Gredin).

Έτράβηξα τδ σχοινίον τή; γλωσσίδος 
καί τδ βαρόμετρου ήρχισε ν’ άναβαινη. Και
ρός ήτο ! Βρονταί τινες ήκούοντο μακρόθεν 
πρός τδ μέρος τοϋ νότου.
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— Παρατήρησον τήν άλλην αύτήν εικο
νογραφίαν, ροί εΐπεν, ούδόλως ύποπτεύσας 
τί έκαρον. Είναι £ν τεράστιον άερόστατον, 
σηκόνον Sv πλοϊον, φρούρια, οικίας κτλ. 
Ποϋ νά προΐδωσιν οί κύριοι γελοιογράφοι ό
τι αί άνοησίαι των ήθελον γίνει αλήθεια; 
[λίαν ήρέραν ! Ίδέ τί τέλειον όποϋ είναι τδ 
πλοϊον' αριστερά τδ πηδάλιόν του ρέ τών 
πρωρέων τούς κοιτωίίσκου;' έπί τή; πρώ
ρας οίκίσκοι αγροτικοί, ρία ρεγάλη όξ>γα 
καί τηλεβόλου, ΐνα καλή τήν προσοχήν τών 
κατοίκων τής γής ή τής Σελήνης. Άνωθεν 
πάλιν τής πρύρνης τδ άστεοοσκοπεϊον καί 
ή λέρβος τοϋ αεροστάτου' εΐς τδν κύκλον 
τοϋ ρέσου τδ ρέρος, όπου Οά ρένη ό στρα
τός' αριστερά τδ φανάριον, αί άνω στοαί 
αί χρησιρεύουσαι διά τούς περιπάτους, τά 
ιστία καί τά πτερύγια, κάτωθεν δέ τά 
καφενεία καί ή αποθήκη τών ζωοτροφιών. 
Θαύρασον καί τήν ρεγαλοπρεπή ταύτην εί- 
δοποίησιν :

» Διά τήν εύτυχίαν τοϋ ανθρωπίνου γέ- 
0 νους έφευρεΟεΐσα ή υδρόγειος αύτη άνα- 
» χωρεϊ όσονούπω διά διαφόρους λιρένας 
» τής ’Ανατολής' άρα δ’ έπανέλθη έκεϊθεν, 
» θέλει αναγγείλει τά διά τούς δύο πό- 
» λους καί διά τά άκρα τής Δύσεως ρέλ- 
» λοντα αύτής ταξείδια· Δέν έχει ανάγκην 
» νά φροντίση τις διά τίποτε' δλα προενοή- 
» Οησαν, τά πάντα δέ θέλουν βαδίσει έξαί- 
» ρετα. θά ύπάρχη ακριβής διατίρησις τών 
» ναύλων δι’ δλα τά ρέρη, οθεν Οά διέλθη' 
» διά τάς ράλλον ρερακρυσρένας δρως τοϋ 
» ηρισφαιρίου ήρών χώρας αί τιραί Οά ή- 
» ναι αί ίδια·., ήτοι χίλια εΐκοσάφραγκα 
» δι’ ϊν οίονδήποτε τών τοιούτων ταζειδί" 
» ων' ναϋλος εύτελέστατος, δταν λάβη τις 
» ύπ’ δψιν τήν ταχύτητα, τήν άνεσιν καί 
» τά άλλα πλεονεκτήρατα, ών κατά κόρον 
» θέλει έκαστος γευθή έν τώ ρηθέντι άερο- 
» στάτω, όλα πράγρατα άτινα ούδείς δύνα- 
» ται ν’ άπαντήση έδώ κάτω έν τώ κόσρω, 
» διότι έν τώ άεροστάτω τούτω θέλει εύρει 
» έκαστος τά πράγρατα, όπως τά θέλει καί 
» φαντάζεται. Άπόδειξις ότι εΐς έν καί τδ 
» αύτδ ρέρος οί ρέν Οά παρίστανται εί;

» χορόν, οί δέ θά κάθηνται’ οί ρέν Οά τρώ- 
’ γουν ό τι θέλουν, οί δέ Οά νηστεύωσιν' 
» πας οστις θέληση νά συνδιαλεχθή ρετ’ 
» εύφυών ανθρώπων Οά εύρη όσου; θέλη 
» τοιούτους, έπίσης δέ καί πας δ εύήθης Οά 
» έχη τοΰ; όροίου; του. ΊΙ ηδονή λοιπδν, 
» ή διαρκής ηδονή έσεται τή; εναερίου ποι
ο νωνίας ή ψυχή ! « Τοιούτους γέλωτα; καί 
σαρκασρούς, αγαπητέ ρου, προεκάλεσαν 
αί εφευρέσεις αύται.·. “Ας ρήν ήσαν δρως 
ρερετρηρέναι αι ήρέραι ρου καί ήθελον έν
τός όλίγου ίδεΐ, άν τά σχέδια ταΰτα ήναι ή 
δέν ήναι πράγρατα !

Κατεβαίνορεν προφανώς. Καί δρως δέν 
τδ παρετήρει !

— Παρατηρήσου τώρα αύτά τά διά τά 
αερόστατα έπίτηδες έφευρεθέντα παιγνίδια, 
έπανέλαβεν, έκτυλίξας έρπροσθέν ρου ρεοι- 
κάς τών εικονογραφιών έκείνων, έκ τών ο
ποίων είχε συλλογήν τοσοΰτον άφθονου! 
Αύτδ έδώ. τδ παιγνίδι περιέχει δλην τήν 
ιστορίαν τής αεροστατικής τέχνης. Τδ ρετα- 
χειρίζονται οί έξοχοι νόες, παίζεται δέ ρέ 
κύβους καί ρέταλλα, τών οποίων τήν τιρήν 
συρφωνοϋν καί τά όποια πληρόνουν ή πλη- 
ρόνονται κατά τδ τετράγωνον, όπου φθάση 
τις.

— Άλλά, τώ λέγω, σείς φαίνεσθε ότι έ- 
σπουδάσατε είς τήν έντέλειαν τήν αεροστα
τικήν έπιστήρην.

— Ναί, φίλε ρου, ναί! Άπδ τή; έπο
χή; τοϋ Φαέθωνος, άπδ τής τοϋ Ικάρου, 
άπδ τής τοϋ Άρχίτου όλα τά έζήτησα, δ
λα τά έξήτασα, τά έραθα ! Δι’ έροϋ ή α
εροστατική τέχνη ήθελε πολύ ωφελήσει τδν 
κόσρον, άν ρ.’ άφινεν δ Θεδς νά ζήσω ! Άλ
λά δέν Οά ρ’ άφήση !

— Διατί ;
— Διότι όνοράζοραι Έρπεδοκλής ή Έ- 

ρώστοατος!
Τδ άερόστατον έν τοσούτω έπλη'σίαζεν 

ευτυχώς πρδς τήν γήν' προκειρένου δρω; 
νά πέση τις, ό κίνδυνος είναι ό ίδιος έξ 
εκατόν ή πέντε χιλιάδων ποδών ύψους.

— ’Ενθυμείσαι τήν έν Φλερύ (Fleurus) 
ράχην; ποοσέΟεσεν, ένώ ή ρορφή αύτοΰ 

^ζωογονείτο βαθρηδόν περισσότερον. ’Εν 
τή ράχη ταύτη ό Κουτέλ (Couletlle) κατά 
διαταγήν τής κυβερνήσεως ώργάνισεν ένα 
λόχον άερος-ατικών (*). Διαρκούσης τής πο
λιορκίας τής Μωβύγης (Maubeuge), ό ς-ρα- 
τηγδς Ίουρδάν τόσον ώφελήθη έκ τοϋ 
νέου «ύτοϋ τοόπου τοϋ κατοπτεύει·; τδν 
έχθρδν, ώστε δίς τής ήμέρας καί ύπδ τοϋ 
ίδιου στρατηγού συνοδευόρενος ό Κουτέλ 
ύψοϋτο είς τούς αέρας. Ί1 μεταξύ τοϋ α
εροναύτου καί τών κρατούντων τδ άερόστα
τον άνταπόκρισις ένηργεϊτο διά σημαιών 
λευκών, έρυθρών καί κιτρίνων. Πολλοί πυρο
βολισμοί καί τηλεβόλων σφαϊραι διηυθύνθη 
σαν κατά τής εναερίου μηχανής, καθ’ ήν 
στιγρήν ύψοϋτο, άνευ δρως άποτελέσρα- 
τος. "Οτε ό Ίουρδάν ήτοιράσθη νά πολιορ- 
κήση τδ Σαρλροά (Charleroi), μετέβη δ 
Κουτέλ πλησίον τής στρατηγικής ταύτης 
θέσεως, ύψώθη έκ τής πεδιάδας Ζύρετ, καί 
έρεινεν επτά ή όκτώ ώρας ρετά τοϋ στρα
τηγού Μορλώ (Morlot) έκ τών άέρων κα- 
τοπεύων τά πάντα, τοϋθ’ οπερ συνέτεινε 
βεβαίως είς τδ νά μάς άναδείξη νικητάς έν 
Φλερύ. Καί τώ όντι δ ς-ρατηγδς Ίουρδάν δη
μοσία ώρολόγησε τίνας βοήθειας τώ παρήξαν 
τά άερός-ατα. Καί ρδλα ταΰτα, φίλε ρου! Μ’ 
δλας τάς έκδουλεύσεις, τών οποίων καί είς 
τήν περίστασιν ταύτην καί διαρκούσης τής 
εκστρατείας τοϋ Βελγίου, τά αερόστατα έ
γένοντο πρόξενα, πιστεύεις ότι κατά τδ 
αύτδ έκεϊνο έτος, καθ’ 8 άνέτειλε τδ στρα
τιωτικόν στάδιόν των, κατά τδ αύτδ καί 
έδυσε ; Μήπως δέν έσύστησεν ή Κυβέρνη- 
σις σχολήν άεροναυτικήν έν Μεδώνι ("J/ew- 
don), -riv ό Βοναπάρτης, έπιστρέψας άπδ 
τήν Αίγυπτον, έκλεισε ; Καί δρως τί κα
κόν δύναται νά πράξη βρέφος ρόλις γεν- 
νηθέν ; εΐπεν δ Φραγκλϊνος. Τδ νεογνόν υ- 
πέσχετο νά ζήση καί τδ έπνιξαν !

Καί δ άγνωστο; έκάλυψε διά τών χειρών 
αύτοΰ τδ ρέτωπόν του καί ήρξατο συλλο-

( ) /feroshers. Οί έν γένει έπιστατοϋντες 
εΐς τά τών αεροστάτων.

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΑ. Ζ'.)

γιζόρενος. ’Ακολούθως, τήν κεφαλήν έσκυρ- 
ρένην πάντοτε κρατών,

— Διατί, ροί λέγει, ν’ άνοίξης τήν γλωσ
σίδα, άφοΰ σοί το άπηγόρευσα ;

Άφήκα άρέσως τδ σχοινίον.
— Εύτυχώς, έπανέλαβεν, έχορεν άκόρ,η 

τριακόσια; λίτρα;' έρματος εί; τήν διάθε- 
σίν ρα; !

— Άλλά τί λοιπδν σκοπεύεις ; τώ λέγω 
εύθύς.

— Διήλθες ποτέ υπεράνω θαλασσών ; ρέ 
ήρώτησε.

Κατέστην κάτωχρος.
— Ά ! Δυσάρεστον, πολύ δυσάρεστον, 

άπήντησεν, ότι ό άνερος μάς ωθεί πρδς τδν 
Άδριατικόν. "Εν άπλοϋν ρυάκιον ! 'Υψηλό
τερα βρω;, τίς οϊδεν ; ίσως εύρωρεν άλλα 
ρεύρατα άέρος !

Καί, χωρίς νά ρέ παρατηρήση καν, έρρι- 
ψε πάλιν σάκκους τινάς έρματος. ’Ακολού
θως δέ ρέ τόνον απειλητικόν;

— Άν σέ άφησα ν’ άνοίξης τήν γλωσ
σίδα, είπε, σέ άφησα διότι ή άραίωσις τοΰ 
άερίου ήπείλει να σχίση τδ άερόστατον ! Πρό· 
σεξον δρως, νά ρή έπαναλάβωρεν τδ ίδιον, 
παρακαλώ !

Καί έξηκολούθησεν ώς ακολούθως :
— Γνωρίζεις βέβαια τδ άπδ Δοϋβρ είς 

Καλαί εναέριον ταξείδιον τών Κυρίων Βλαν- 
σάρ καί Ίεφφέρη (Jefferies). Τί Οαυράσι- 
ον συρβάν ! Τήν 7 Ίανουαρίου 1785, πνέ- 
οντος βορειοδυτικού άνέρου, γερίζουν τδ 
άερόστατον αύτών άπδ άέριον έπί τής πα
ραλίας τοϋ Δούβρ. Αρα ύψώθησαν, παρατη
ρούν λάθος τι έπί τή; ισορροπίας, ρίπτουν 
άρέσως δλον τδ έρμα διά νά ρή πέσωσι 
καί κρατούν τριάκοντα ρόνον λίτρα;, πο
σδν ανεπαρκές, διότι, τοϋ άνέρου ήρέρα έ- 
ξακολουθοϋντος νά πνέη, έπροχώρουν πο
λύ βραδέως πρδς τής Γαλλίας τά παράλια. 
Πλήν τούτου, έπειδή τδ ύφασρα δέν ήτο 
πολύ πυκνόν, τδ άέριον ήρχισε νά φεύγη, 
τδ άερόστατον νά γίνηται χαλαρόν, ρόλις 
δέ παρήλθε μία καίήμίσιιχ ώρα καί πα
ρατηρούν ότι κατήρχοντο. — Τί ποιητέον ; 
λέγει ό Ίεφφέρης. — Μόλις έχορεν τά τρία 

’ 38.
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'τέταρτα τοϋ δρόμου, άπεκρίθη δ Βλανσάρ, 
έκτδς δτι πολύ όλίγον ύψώθημεν’ ίσως ύ- 
ψούμενοι άπαντήσωμεν εύνοικοτέρους α
νέμους ! — Ί’ίψον και τδ υπόλοιπον τοΰ 
έρματος λοιπόν ! — Τδ άερόστατον ύψώθη 
όλίγον, πλήν μετ’ ού πολύ ήρξατο πάλιν 
καταβαΧνον. "Οτε έφθασαν εις τδ ήμισυ τοϋ 
δρόμου, οί άερονβΛται έρριψαν τά βιβλία 
των καί όσα έργαλεΐα t‘/«v. Άφοΰ παρήλ- 
θεν 8ν τέταρτον τής ώρας, Ίοί τδ βαρό
μετρου μίαν στιγμήν ! λέγει δ Βλανσάρ 
είς τδν Ίεφφέρην. — Ύψοϋται! κραυγά
ζει ούτος’ έχάθημεν, καί δμως ιδού τής 
Γαλλίας τά παράλια ! — Ήκούσθη τότε 
κρότος δυνατός. — Μήπως έσχίσθη τδ άε
ρόστατον; λέγει δ Ίεφφέρης.

— Όχι, άλλ’ έπειδή έφυγεν άέριον, έ- 
χαλαρώθη τδ κάτω μέρος. Έν τοσούτω έξα- 
κολουθούμεν νά καταβαίνωμεν. Έχάθημεν’ 
έχάθημεν ! Έξω άμέσως πάν δτι περιττόν ! 
Ζωοτροφίας κωπία καί πηδάλιον έρρίφθη- 
σαν εύθύς είς τήν θάλασσαν. Οί άεροναύ- 
ται εύρίσκοντο τότε είς έκατδν μόνον μέ
τρων ΰψος. — "λ ! Άναβαίνομεν ! λέγει 
δ Ιεφφέρης. — Δέν άναβαίνομεν, όχι, άλ
λ’ είναι ή κίνησις ή προξενηθεΧσα έκ τής 
έλαττώσεως τοΰ βάρους ! Καί οΰτε έν πλοΧ- 
ον καί οΰτε μία λέμβος έπι του όρίζον · 
τος ! Τά ίνδύματά μας άμέσως είς τήν θά
λασσαν ! — Καί οί δυστυχείς έξέβαλον τά 
ένδύματά των καί ίμηναν γυμνοί, δλόγυ- 
μνοι! Καί όμως τδ άερόστατον κατέβαι
νε πάντοτε! — Βλανσάρ, λέγει τότε δ 
^φέρης, έπρεπε μόνος νά κάμης τδ τα- 

ιον αύτό’ έδέχθης νά μέ πάρης μαζί 
σου καί ιδού έξ αιτίας μου χάνεσαι! "Α
ψες με λοιπδν νά χαθώ έγώ ! Νά πέσω είς 
τήν θάλασσαν καί τδ άερόστατον, έλαφρυ- 
νόμενον, θά ύψωθή ! — Ποτέ ! άπαντά δ 
Βλανσάρ. "Α ! θά ήτο φρικαλέου αύτό ! — 
Τδ άερόστατον ήραιοΰτο βαθμηδόν περισ
σότερον, τδ δέ κοΧλον μέρος αύτοϋ, πλήτ- 
τον τά πλευρά καί θλίβον τδ άέριον έπ’ αύ
τών, διευκόλυνε τήν φυγήν του. — Ό θε
δς βοηθός σου! φωνάζει τότε ό ’Ιεφφέρης. 
.'Γγίαινε, φίλε μου ! — Καί ώρμτ,σε νά πέ

ση. Άλλ’ δ Βλανσάρ τδν ήρπασε. — Μάς 
μένει άκόμη Sv καταφύγιου, είπε. Νά κό· 
ψωμεν τά σχοινιά τά κρατούντα τδν κά
λαθον καί ν’ άναρτηθώμεν είς τδν χαλινόν ! 
"ίσως τότε ύψωθή. "Ελα" έτοιμοι ; Άλ
λά .. . στάσου ! Τδ βαρόμετρου καταβαί- 
νει ! Άναβαίνομεν ! Άναβαίνομεν ! Ηΰζη- 
σεν δ άνεμος ! Έσώθτ,μεν ! — Καί βλέπουν 
συγχρόνως τδ Καλαί ! Μικρού ελέησε νά 
παραφρονήσωσιν έκ τής χαράς ! Μετ’ όλί- 
γας στιγμάς, κατέβησαν είς τδ δάσος τής 
Γουΐνης (Guincs). — Δέν αμφιβάλλω λοι
πόν, προσέθεσεν ό άγνωστος, δτι άν καί 
είς ήμάς συνέβαινε τοιοΰτον τι, ή άπόφα- 
σις τοΰ Ίεφφέρη θά σοί χρησιμεύση ώς πα
ράδειγμα !

Ήπλούντο τά νέφη ύπδ τδ βλέμμα μας 
έν είδει όγκων άκτινοβόλων. Τδ άερόστα
τον ερριπτε σκιάς μεγάλας έπί τού σωρού 
τούτου τών νεφελών καί έκαλύπτετο ώσπερ 
ύπδ φωτεινού κύκλου. Κάτωθεν τοϋ καλά- 
θου έβρόντα δ κεραυνός. Ητο θέαμα τρο
μερόν άληθώς !

— Πρδς θεού ! Άς καταβώμεν ! ανέκρα
ξα-

— Νά καταβώμεν, λέγει ! "Οτε έχο
μεν τδν ήλιον άπέναντι μας καί μάς προσμέ
νει ! Έξω σακκία !

Καί ϊρριψε πεντήκοντα άκόμη λίτρα; καί 
επέκεινα ! Φθάσαντες είς τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων μέτρων ΰψος, έμείναμεν στά
σιμοι. Ό άγνωστος ώμίλει άκαταπαύστως, 
έγώ δέ δέν ειχον δυνάμεις νά ομιλήσω, έ
νώ έκεϊνος έφαίνετο έν τώ στοιχείω του ευ
ρισκόμενος.

— Αν εϊχομεν όλίγον περισσότερον ά
νεμον ! μοί λέγει’ πού δέν θά έπηγαίνο- 
μεν ! Είς τάς Άντίλλας ύπάρχουσι ρεύμα
τα άέρος, διανύοντα τριακόσια μίλια τήν 
ώραν ! "Οτε έστεψαν τδν Ναπολέοντα ώς 
αυτοκράτορα, έρριψεν δ Γαρνερΐνος Sv άερό
στατον μέ χρωματισμένους ύέλους φωτα- 
γωγημένον’ ήτο ένδεκάτη ώρα τής εσπέρας 
δτε τδ άερόστατον άφήκε τούς Παρισίους 
καί ό άνεμος έπνεε βορειοδυτικός. Τήν έ- 
πιούσαν πρωί, πρωί, οί κάτοικοι τής Ρώ-

μη; τδ έχαιρέτουν, άνωθεν τού Οόλου τού 
Αγίου Πέτρου διερχόμενον ! Ήμεϊς ήδυνά
μεθα νά ύπάγωμεν άκόμη μακρύτερα . . . 
καί υψηλότερα !

Μόλις έδυνάυ.ην ν’ ακούσω ! Τδ πάν έβόϋ- 
ζε τριγύρω μου ! Ει’ς Sv μέρος τά νέφη ήνοί-
χθησαν όλίγον.

— Ίδέ τήν πόλιν αύτήν έκεΐ κάτω, μοί 
ειπεν. Είναι ή ϊπΐρ (Spire).

"Εκυψα έκτδς τού καλάθου καί παρετή
ρησα μικρόν μαυρωπδν σωρόν. Ητο ή Χπίρ 
τώ όντι. Ό Ρήνος, τοσούτον εύούς είς τδ μέ
ρο; αύτδ, ώμοίαζε πρδς κορδύλην ήπλω- 
μένην. "Ανωθεν τών κεφαλών ημών ό ουρα
νός είχε βαθύ κυκνούν χρώμα. Τά πτηνά 
πρδ καιρού μάς εΐχον αφήσει, διότι έν μέ
σω τοϋ αραιού αύτοΰ άέρος αδύνατον ήτο 
νά πετάξωσ·.. Ήμεθα μόνοι έν μέσω τού α
χανούς, έγώ δ’ άπέναντι τοϋ άγνώστου !

— Πεοιττδν είναι νά γνωρίζης πού σέ 
πηγαίνω, έπανέλαβε, καί έρριψε τήν πυξίδα 
πρδ; τδ μέρος τών νεφελών. "Α ! Δέν ήξεύ- 
ρεις τί ώραΐον θέαμα είναι ή πτώσις ενός ά- 
εροστάτου ! θά ήξεύρης όμως, δτι άπδ τοΰ 
Πιλάτρ 'Ροζιέ μέχρι τού ύπολ.οχαγοΰ Γαλ 
όλί γα, πολύ όλίγα θύματα αριθμεί έως arr 
μερον ή αεροστατική τέχνη, καί αύτά δλα 
άποτέλεσμα τή; άφροσύνης τών άεροναυτών’ 
διότι—μήν έχη; ούδεμίαν περί τούτου αμφι
βολίαν—πάντοτε τών άεροναυτών ή αφρο
σύνη ύπήρξε καί υπάρξει ή πρώτη τών δυ
στυχημάτων αίτια. Ό Πιλάτρ 'Ροζιέ ούτος 
άνεχώρησε τήν 13 ’Ιουνίου 1785 έκ Κολω
νίας όμοϋ μέ άλλον τινά, 'Ρωμαΐν ονομα
ζόμενου. Είς τδ δι’ άερίου γεμισμένου άερό
στατον του είχε κρεμάσει καί μίαν μογγολ- 
φιέραν, διά θερμού άέρος έφωδιασμένην, καί 
τούτο διά ν’ άπαλλαγή βεβαίως τής άνάγ
κη; τού ν’ άφήση νά φεύγη άέριον ή νά ρί- 
πτη έρμα. Φαντάσου ανοησίαν! Τδ ίδιον, 
ώς αν έβαλεν Sv άναμμένον πύραυνον ύπό 
Sv βαρίλιον πυρίτ-.δος ! "Εφθασαν οί άφρονες 
εΐ; τετρακοσίων μέτρων ΰψος’ έκεΧ δέ ά- 
πήντκσαν έναντίου; ανέμους, οΐτινες τοΰ; ώ
θησαν ποδς τδ ανοικτόν πέλαγος. ΙΙθέλη- 
σαν τότε νά καταβώσ·.· Πρό; -τοΰτο έζήτη- 

σεν ό Πιλάτο ν’ άνοιξη τήν γ/.ωσσίδα τού 
αεροστάτου, άλλά τδ σχοινίον τής γλωσσί
δας αύτή; εύρέθη έμπερδ&υμένον μέ τό άε
ρόστατον καί τδ έσχισε μέ τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε έν όλίγοις δευτερολέπτου; έφυγε τδ α
έριον καί έμεινε τδ άερόστατον κενόν. Πίπτει 
τότε τδ άερόστατον έπί τή; μογγολφιέρας, 
ή μογγολφιέρα αρχίζει νά κατέρχηται, περί 
έαυτήν στρεφόμενη, καί παρασύρει τους δυ
στυχείς, οΐτινες είς όλϊγων στιγμών διάστη
μα έγιναν χίλια κομμάτια. Τρομερόν ! πώς ;

— Ελεος! έδυνήθην μόνον ν’ απαντήσω" 
έλεος ! Άς καταβώμεν !

Τά νέφη συνωθοΰντο πανταχόθεν τριγύρω 
μας, τρομεροί οέ κρότοι, έν τώ κοίλο» μέρει 
τού αεροστάτου άντηχοΰντες καί επαναλαμ
βανόμενοι, διεσταυρούντο πέριξ ήμών.

— Λ 1 παρά πολύ μέ στενοχωοεΧ; ! ά- 
νεκραςεν ό άγνωστος. Στάσου νά μή γνω- 
ρίζης, άν άναβαίνωμεν ή καταβαίνωμεν !

Καί τδ βαρόμετρου όμοϋ μέ νέα σακκία 
έρματος ύπήγον νά εΰρωσι τήν πυξίδα. Ποί- 
πει νά ήμεθα τότε πέντε χιλιάδας μέτρων 
άνω τής γής Τεμάχιά τινα πάγου προσε- 
κολλώντο ήδη εί; τού καλάθου τά πλευοά, 
καί ειδός τι λεπτή; βροχή; μέ διεπέρα μέ
χρι τών κοκκάλων. Καί δμως τρομερά θύελ
λα έξερρήγνυτο ύφ’ ημάς’ εύρισκόμεθα δμως 
πολύ ύψηλότερον αύτής.

— Μή φοβού. μοί είπε τότε. Δέν σοι τό 
είπον καί πρδ ολίγου ; Μόνον οί άφρονες χά
νονται. Ό Όλιβάρης, δστις άπωλέσθρ είς 
τδ "Ορλεανς, ύψώθη έντδς μιάς μογγολφιέ- 
ρχς έκ χάρτου κατεσκευασμένη;’ ό κάλαθος, 
ύπδ τδ πύραυνον κρεμάμενο; καί έμπρή- 
στου; δλας ώς' έρμα περιίχων, έγένετο λεία 
τών φλογών’ ό Όλιβάρης έπεσε καί έφονεύ- 
θη! 'Ο Μώσμεν ύψώθη έν Λίλλη, έξ ομαλού 
τίνος όροπεδίου άναχωρήσας’ μία αιφνίδιος 
διακ-,'μανσις τδν έκαμε ιά yicr. τήν ισορρο
πίαν’ έ'πεσε καί αύτό; καί έφονεύθη ! Τού 
Βίττορφ (Billorf), έκ τή; Γερμανική; πό
λεως (Manheim) ύψωθεντος, τδ άε
ρόστατον, έκ χάρτου καί αύτό κατεσκευκ- 
σμένον, ήναψεν έν μέσω τών αέρων έπεσε 
καί ούτος καί έφονεύθη ! Ό Σάδλερ (Sad
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ler), άπωλέσας δλον δσον άέριον είχε, διό
τι έμεινε πολλάς ώρας έν μέσω τών αέρων, 
παρεβύρθη έπι τή; Βοστώνη; καί προσέχρου- 
σε κατά τών καπνοδόχων τή; πόλεως* έν
νοεϊται δτι καί αύτδ; έπεσε καί έφονεύθη! 
Έπεσε και έφονεύθη καί όΚόκιγγ (Coking)' 
διότι ήθέλησε νά καταβή διά κυρτή; τινο; 
μηχανή;, διά τήν οποίαν ύπεστήοιζεν δτι 
ήτο έντελής. Καί μδλα ταΰτα ! Τούς αγα
πώ έγώ αύτού; όλους, τά λατρεύω έγώ αύ
τά τά θύματα τή; αφροσύνη; των ! Τού; α
γαπώ, ναι! καί θ’ άποθάνω κ’ έγώ καθώ; 
αυτοί ! Υψηλότερα ! Υψηλότερα !

Ολα τή; νεκρολογία; ταύτης τά φάσμα
τα διήρχοντο ένώπιον τών οφθαλμών μου ! 
Ή άραίωσι; τοϋ άέρος καί αί ήλιακαί α
κτίνες ηΰξανον τοϋ αερίου τήν διαστολήν, 
ώ; έκ τούτου δέ τδ άερόστατον έξηκολού- 
θει νά ύψοϋται ! Μηχανικώς προσεπάθουν 
νά άνοίξω τήν γλωσσίδα’ ό άγνωστο; όμω; 
έκοψε τδ σχοινίον της, πόδα; τινας ύπερά
νω τή; κεφαλής μου .. . 'Ημην χαμένος !

— Έτυχε νά ίδη; τήν Κυρίαν Βλανσάρ, 
δταν έπεσε ; μοί λέγει- Τήν είδον έγώ, τήν 
είδον, ναί! Ήμην είς τδ Τίβολι τήν (> ’Ι
ουλίου 4819. Ή Κυρία Βλανσάρ ύψοϋτο 
πάντοτε με έν μικρόν άερόστατον πρδς 
οικονομίαν τών έξόδων τοϋ διπλώματος’ 
ήτο δέ υποχρεωμένη νά τδ φουσκόνη έξ ο
λοκλήρου. 'Εφευγε λοιπόν τδ άέρ<ον διά 
τοϋ κάτω παραρτήματος, άφίνον καθ δλον 
τδν δρόμον μίαν αληθή έξ υδρογόνου γραμ
μήν. 'U Κ. Βλανσάρ έφερε μεθ’ έαυτή; πυ
ροτέχνημά τι μέ στέφανον όμοιάζον, διά 
σύρματος σιδηροϋ κρεμάμενον κάτωθεν τοϋ 
καλάθου κάί τδ όποϊον έμελλε ν’ άνάψη. 
Είχε πολλάκις έπαναλάβει τδ αύτδ πείρα
μα. Τήν ήμέραν έκείνην έφερε μεθ’ έαυτή; 
καί μίαν μηχανήν διά τήν κάθοδον χρη- 
σιμεύουσαν, καί ήτι; άντ'ι έρματος περι
είχε πυροτέχνημα μέ μίαν σφαίραν εί; τήν 
άκραν, έκπέμπουσαν άργυράν βροχήν. Έ
μελλε νά ρίψη τδ πυροτέχνημα τοΰτο, ά- 
νάπτουσσα αύτδ προηγουμένως διά μια; λόγ
χη; μέ πΰρ εί; τήν άκραν καί πρδ; τοΰτο ή- 
τοιμασμένη;. Άνεχώρησε. ’Ητο μία ζοφερά 

νύξ- Καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο ν’ άνάψη τδ 
πυροτέχνημα, έκαμε τ-ήν άνοησίαν νά περά- 
ση τήν μέ τδ πϋρ λόγχην ύπδ τήν στήλην 
τοϋ -υδρογόνου, δπερ έξήρχετο τοϋ άεροστά
του. Τήν έβλεπον πολύ προσεκτικός έκείνην 
τήν ώραν. Αίφνης μία λάμψις άπροσδόκη- 
τος φωτίζει τά σκότη. Είπον δτι ήθελε νά 
διασκέδαση μαζί μα; ή έμπειρος έκείνη ά- 
εροναϋτις. Άλλ’ ή λάμψις ηύξησεν, έχάθη 
διά μιας καί πάλιν έφάνη εί; τοϋ άεροστά
του τήν κορυφήν έν σχήματι άπειρου τινός 
άναμμένου έξ άερίου πίδακος- Έξετείνετο 
ή άπαίσιος αυτή λάμψις έπί τοϋ βου.Ιιβάρ 
και τή; συνοικίας δλης Μονμάρτρ. Είδον 
τότε τήν δυστυχή έγερθεϊσαν, δίς προσπα- 
θήσασαν νά μ.αζεύση τδ παράρτημα τοϋ άε
ροστάτου, ινα σβέση τδ πϋρ, άκολούθως δέ 
καθήσασαν έν τώ καλάθω και ζητούσαν νά 
διευθύνη τήν κάθοδον, διότι δέν έπιπτε· Τδ 
αέριον έξηκολούθησεν έπί τινα λεπτά καιό · 
μενον, τδ δέ άερόστατον, βαθμηδόν σμι- 
κρυνόμενον, κατήρχετο πάντοτε, διά μιας 
δμω; δέν έπιπτεν ! Ό άνεμος, βορειοδυτι
κός πνέων, τό ώθει πάλιν πρδς τού; ΙΙαρι- 
σίου;. Υπήρχον τότε είς τά περίχωρα τής 
έν δδώ Προβηγκίας ύπ’ άρ. 4 6 οικίας κή
ποι πολλοί καί μεγάλοι. Ή άεροναϋτι; έ
δύνατο αξιόλογα άνευ κινδύνου τινός νά 
πέσρ έντός τίνος έκ τών κήπων αύτών. Άλ
λά, τί κάμνεις τήν ειμαρμένην ! άερόστα
τον καί κάλαθος έμπερδεύονται μέ τήν 
στέγην τής ρηθείσης βίκίας. Ή σύγκρουσις 
μδλα ταΰτα δέν ύπήρξε τόσον δυνατή.— 
Βοήθειαν ! κραυγάζει ή δυστυχής. Τήν στιγ
μήν έκείνην έφθανον καί έγώ είς τ-ήν δδδν, 
έν τή οποία εύρίσκετο ή οικία. Ο κάλαθος, 
ώλισθήσας έπί τής στέγης, άπήντησεν έν 
μικρόν σίδηρον, σχήμα άγκύρας έχον. Ά
μέσως έπέρχεται σύγκρουσις δυνατή, ή Κ. 
Βλανσάρ ρίπτεται έκτος τοΰ καλάθου, πί
πτει έπί τοϋ λιθοστρώτου καί φονεύεται!

Μέ ένέπληττον τρόμου αί ίστορίαι αύται! 
Ό άγνωστος ϊστατο όρθιος, μέ γυμνήν τήν 
κεφαλήν, μέ τάς τρίχα; άνωρθωμένας, μέ 
τό βλέμμα άγριον .' Ούδεμία πλέον άπάτη 
μοί έπετρέπετο ! 'Εβλεπον τέλος πάντων

τήν τρομεράν άλήθειαν ! Ό άνθρωπος, τδν 
όποϊον είχον απέναντι μου, ητο τρελλός ! 
Έρ^ιψε καί τδ ύπόλοιπον τοϋ έρματος’ πρέ
πει δέ νά ύψώθημεν άμέσως έννέα χιλιάδας 
μέτρων άνω τή; γή;! Τό αίμα έξήρχετο 
διά τή; ρινδ; καί τοϋ στόματός μου !

— Τί ώραιότερον άπδ τού; μάρτυρας τής 
επιστήμης; έκραξε τότε ό παοάφρων. Αί έ- 
περχόμεναι γενεαί Οέλουσι τού; κατατάξει 
είς τών άγιων τήν χορείαν .’

Έγώ δμως δέν ηκουον πλέον. Ό τρελ- 
λδς παρετήρησε πέριξ του, κύψας δέ είς τδ 
ού; μου :

— Καί τοϋ Ζαμπεκάρη (Zambeeari) 
τήν καταστροφήν ; μοί λέγει’ τήν έλησμό- 
νησα; ; 'Ακουσον. Τήν 7 ’Οκτωβρίου 1805· 
ό καιρός έφάνη άγριεύων. Καθ’ δλα; τά; 
προηγουμένα; ημέρα; έςηκολούθησεν άνε
μο; καί βροχή’ άλλ’ δ Ζαμπεκάρη; δέν έ
δύνατο ν’ άναβάλη πλειότερον τδ διά τοϋ 
άεροστάτου ταξείδιον, δπερ είχεν έπισήμω; 
άναγγείλλει. Οί έχθροί του ε’χον άρχίσει νά 
τδν χλευαζωσιν* έπρεπε λοιπόν οπωσδήποτε 
ν’ άναχωρήση, ΐνα σώση καί τήν έπιστή- 
μην καί έαυτδν άπδ τοϋ ένδς καί τοϋ άλ
λου τούς μυκτηρισμούς. Αύτά, άτινα σοί δι
ηγούμαι, συνέβησαν εί; τήν Βολωνίαν. Κα
νείς δέν ήθέλησε νά τδν βοηθήση, ΐνα γέ
μιση τδ άερόστατόν του. Τδ μεσονύκτιον 
λοιπόν ύψώθη είς τούς αέρας, συνοδευόμενος 
ύπδ τοϋ Άνδρεόλη καί τοϋ Ι’ροσσέτη (An 
dreoli el Grosseli). Τδ άερόστατον ύψοϋτο 
πολύ βραδέως, διότι ή βροχή τδ είχε τρυ- 
πήσει και έφευγε τό αέριον. Οί τρεις άτρό- 
μητοι άεροναϋται δέν έδύναντο νά διακρίνω- 
σι τήν κατάστασιν τής άτμ.οσφαίρας, είμή 
διά μέσου ενός μικρού φαναριού έξ έκείνων, 
άτινα έκ τού έμπροσθεν μόνον μέρους φέγ
γουν. Ό Ζαμπεκάρης δέν είχε φάγεί πρό 
είκοσι τεσσάρων ωρών, ό δέ Γροσσέτης 
καί αύτδ; νήστη; ητο. — Φίλοι μου, τοϊς 
λέγει ό Ζαμπεκάρης, κρυόνω πολύ καί αίσ- 
θάνομ.αι άπερχομένας τάς δυνάμεις μου! θ’ 
άποθάνω ! Καί έπεσεν άπνου; έν τή στοά 
τοϋ άερσστάτου. Μετ’ ού πολύ πίπτει καί 
ό Γροσσέτης, εί; τρόπον ώστε μόνο; ό

Άνδρεόλη; έμενεν έξυπνος. Άφοΰ πολλήν 
ώραν προσεπάθησε, κατώρθωσεν έπί τέλους 
νά έξαγάγη τδν Ζαμπεκάρην τής λειποθυ- 
μίας του. — Τί νεώτερον ; λέγει ούτος ά* 
μέσως. Ποΰ διευθυνόμεθα ; Τί άνεμο; 
πνέει; Τί ώρα είναι ;— Δύο μετά τδ μεσο
νύκτιον !—Πού είναι ή πυξίς;—Άνετράπη! 
— Ύψιστε θεέ ! κραυγάζει ό Ζαμπεκάρης* 
καί τδ κηρ'ι τού φαναριού σβυμένον ! διότε 
δέν δύναται ν’ άνάψη έν μέσω τοϋ άραιοΰ 
αύτοϋ άέρος ! — Ή σελήνη δέν είχεν άκό
μη άνατείλει καί ή άτμοσφαϊρα ήν όλη βε- 
βυθισμένη είς τρομερόν σκότος. — Κρυόνω, 
Άνδρεόλη, κρυόνω ! Τί ποιητέον ; Καί ήρ- 
χισαν οί δυστυχεί; διά μέσου στρώματα; 
νεφελών λευκοειδών βραδέως καταβαίνον- 
τες. — Σιωπή ! λέγει δ Άνδρεόλη;. 'II- 
κουσε; ; — Τί; αποκρίνεται ό Ζαμπεκά
ρη;. — Ενα; κρότος άλλόκοτος ’ — Ά- 
πατάσαι! — Όχι, ^έν άπατώμαι! Καί 
αρχίζουν έν μέσω τοϋ σκότους άκροώμενοι 
κρότου; άκαταλήπτου; ! Τρομάζουν μ.ή πέ- 
σωσι κατά πύργου ή στέγη; τινο; ! — *Η- 
κουσε;; ηχούσες ; θαρρεϊ τις, ότι είναι 
θαλάσσης κρότος ! — Άδύνατον! Ναί ! ναί! 
Τών κυμάτων ό μυκηθμό; .’— Τώ όντι ! — 
Φώς ! Δι’ όνομα θεοϋ, φώς ! — Άφοϋ πεν- 
τάκις είς μάτην προσεπάθησε, κατώρθωσεν 
έπί τέλους ό Άνδρεόλη; ν’ άνάψη τδ φα- 
νάριον. Πτο τρίτη ώρα μετά τό μεσονύ
κτιον. Ήκούετο φοβερός ό κρότος τών κυ
μάτων τότε. Έψαυον σχεδόν τής θαλάσ
σης τ-ήν έπιφάνειαν. — Έχάθημεν ! φωνά
ζει ό Ζαμπεκάρη; καί αρπάζει ένα μεγάλον 
σάκκον πλήρη έρματος· — Βοήθειαν ! έ- 
κραύγαζεν ό Άνδριόλης. — Ό κάλαθο; έ
θιγε τδ ύδωρ καί τά κύματα τού; έκά- 
λυπτον μέχρι τοϋ στήθους ! — 'Εξω τά 
ένδύματα, τά έργαλεΐα, τά χρήματα ! Καί 
γυμνωθέντε; έξ ολοκλήρου, έοριψαν ολα εί; 
τήν θάλασσαν. Τδ άερόστατον έλαφρυνθέν, 
ύψώθη μέ καταπληκτικήν ταχύτητα. Ό 
Ζαμπεκάρη; κατελήφθη ύπδ φυβερ&; ναυ
τίας, ό δέ Γροσσέτης ήρχισεν έμέσσων έν 
άφθονία αίμα. Οί δυστυχεί; δέν έδύναντο 
νά όμιλήσωσ·.’ τόσον ταχεία ήτο ή άναπνοή
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των. Τού; κατέλαβε ψύχος δριμύ, μίαν 
στιγμήν μάλιστα στρώμα χιόνος τού; έκά- 
λυψε. ΊΙ σελήνη τοΐ; έφαίνετο, ώς αίμα, ε
ρυθρά. ’Αφοΰ διέτρεξε τά ύψη εκείνα έπί 
ήμίσειαν ώραν, τό άερόστατον έπανέπεσεν 
εί; τήν θάλασσαν. '11το τέταρτη μετά τό 
μεσονύκτιον. Τό ήμισυ τοΰ σώματος τών 
ναυαγών ήτο έντός τοΰ υδατος, τό δε άε 
ρόστατον, υπό τοΰ άνέμου καϊ τών κυμά
των ώθούμενον, τού; έσυρεν έπι ώρα; ολο
κλήρου;. "Αμα ή ήμερα άνέτειλεν, ευρέθησαν 
απέναντι τοΰ Πεζάρο, τέσσαρα μίλια μα
κράν τή; παραλίας. Ίΐρχιζαν νά τήν πλη- 
σιάζωσιν, ότε δυνατή άνέμου πνοή τού; 
ώθησεν έκ νέου προ; το πέλαγος. Ησαν χα
μένοι ! 'Αλιεΐ; τινες, έντδ; λέμβων ψαρεύ- 
οντες, τούς ειδον, πλήν έντρομοι έφυ- 
γον .... Ευτυχώ; εί; θαλασσοπόρο; τούς 
πάρε τήρησε, τού; έπλησίασε, τού; άνεβί- 
βασεν έπί τοΰ πλοίου του καί άπεβ.βάσθη- 
σαν είς τήν Φερράδαν. Τρομερόν ταξείδιον ! 
δεν έΐναι άληθέ; ; Ό Ζαμπεκάρη; δμως ή
το άνθρωπος ένεργητικδς καϊ γενναίο;. Μό
λις άναλαβών έξ όσων ύπέφερε, ήρχισε πά
λιν τά; άεροστατικάς υψώσει; του. Εις μί
αν έξ αύτών προσέκρουσε καθ’ ενός δένδρου 
καί τό φανάριόν του, τό όποιον ήναπτε 
μέ οινόπνευμα, έχύθη έπι τών φορεμάτων 
του’ έν ριπή όφθαλμοΰ τόν έκάλυψε τό πϋρ 
καί τό ίδιον άερόστατον ήρχισε νά καίηται, 
8τε ήμικεκαυμένο; κατόρθωσε νά καταβήέ- 
πί τή; γή; .' Τήν 21 Σεπτεμβρίου 1812 τέ
λος πάντων έξετέλεσε καί μίαν άλλην άε- 
ροστατικήν υψωσιν έν Βολωνία. Καί πάλιν 
τό άερόστατόν του «μπερδεύεται με ίν δέν
δρον καί πάλιν παίρνει τό δένδρον φωτιάν, 
έννοεΐται άπδ τδ φανάρι' δ δέ Ζζμπεκάρης 
πίπτει καϊ φονεύεται ! Καϊ θά διστάσωμεν, 
λέγει, ήμεΐς άπέναντι τοιούτων γεγονότων ! 
’Οχι ! "Οσον υψηλότερα φθάσωμεν, τόσον 
ένδοξότερο; θά ήναι ό θάνατο; !

Τδ άερόστατον ειχεν έξ δλοκλήοου έλα- 
φρυνθή άπδ πάν δτι περιεϊχεν. Έφθάσαμεν 
λοιπόν εϊ; ύψη αμέτρητα ! Έτριζε καί αν
τηχεί ολόκληρον έν τή ατμόσφαιρα, ώ; υ
περμεγέθη; τι; χορδή Ό ελάχιστο; κρό

τος έτάρασσε τούς θόλου; τοΰ ούρανοϋ. ΊΙ 
γηίνη σφαΐοά μα;, μόνον άντικείμενον δ
περ έδυνάμην νά διακρίνω έν μέσω τοΰ α
χανούς, ήρχισε νά μηδενίζεται' ύπεράνω 
δέ ήμών, τά ύψη τοΰ διαστερου ουρανού έ- 
χάνοντο έν μέσω ζόφων βαθύτατων !

Αίφνης βλέπω τδν παράφρονα ίρθιον 
ύψούμενον έμπροσθέν μου.

— Έλήλυθεν ή ώρα ! μοί λέγει. Ν’ άπο- 
θάνωμεν ! Ο·. άνθρωποι μάς άποφεύγουσι ! 
Μάς περιφρονοΰσι! Νά τού; καταβάλωμεν 
λοιπόν !

— Έλεος ! άνέκραξα.
— ’Εμπρός ! Α; κόψωμεν τά σχοινιά * 

έπανέλαβεν. Ά; έγκαταλίπωμεν τδν κά
λαθον έντδς τοΰ άχανοΰ;! ΊΙ ελκυστική δύ- 
ναμις θά μεταβάλη διεύθυνσιν καί θά φθά
σωμεν μέχρι τοΰ ήλίου !

ΊΙ άπελπισία δμως διά μιάς μέ ήλέκτρι 
σε. Έίπτομαι έπί τοΰ τρελλοΰ, πιανόμεθα 
σώμα πρδ; σώμα καϊ φοβερά αρχίζει άμέ- 
σω; πάλη. Πλήν μέ κατέβαλεν' έν φ δέ μ’ 
έκράτει ύπδ τδ γόνυ του, Ικοπτε συγχρό
νως τοΰ καλάθου τά σχοινί».

— Έν !... άνέκραξε.
— "Γψιστε θεέ!....
— Δύο ! Τρία !·..
Κατέβαλον δι’ έσχάτην φοράν άγώνα υ

πέρ ανθρώπινον, άνωρθώθην καί άπώθησα μέ 
ορμήν τδν παράφρονα!

— Τέσσαρα ! άνέκραξε
Καί ίπεσε» δ κάλαθος. Πρίν δμως πέση, 

ώ; έξ ένστικτου αισθήματος ώθούμενο; 
έγώ, είχον άναρτηθή έπί τών σχοινιών καί 
ΰψώθην μέχρι τών κρίκων τοΰ χαλινού. 
Καθόσον άφορά τδν τρελλδν, έγένετο άφαν
το; έντδς τοΰ άπειρου !

Τδ άερόστατον έφθασεν εί; ύψος ανυπολό
γιστον ! Ήκούσθη αίφνης τριγμός φοβε
ρός ! . . . Τδ άέριον, ύπερμέτρω; διαστα- 
λέν, είχε σχίσει τό περικάλυμμά ! Έκλει
σα τους όφθαλμού; μου . . Μετ’ δλίγων 
στιγμών παρέλευσιν μ’ έζωογόνησεν υγρά 
Οερμότης. Ευρισκόμην έν μέσω νεφελών πε- 
πυρακτωμένων. Τδ άερόστατον έστρέφετο 
περί εαυτό με τρομεράν ταχύτητα. Ύπό
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τοΰ ανέμου ώθφύμενον και ίριζοντίως •φεϋ’· 
γον, διήνυεν τριακόσια μίλι? τήν ώραν, 
τριγύρω του δέ διεσταυροΰντο αί άστράπαί. 
Δέν έπιπτε μίλα ταΰτα μέ .μεγάλην ταχύ
τητα.

"Οτε ήνοιξα τούς όφθαλμούς, παρετήρη
σα έξοχάς. Ήμην δύο μίλια μακράν τής 
θαλάσσης’ ή δέ θύελλα μέ ώθει πρός ττ,ν 
θάλασσαν μετά μεγάλης ορμής, δτε δόνησις 
τρομερά μέ άπέσπασε τοϋ άεροστάτου. Ή- 
νοίχθησαν μηχανικώς αί χεΤρΑς μου, 8ν 
σχοινίον ώλίσθησε ταχέως μ.εταςύ τών δα
κτύλων μου καί εύρέθην έπί της γής ! 'Η
το τό σχοινίον τής άγκύρας, ήτις ψαύου- 
σα τοΰ έδάφους ττ,ν έπιφάνειαν, είχε καρ- 
φωθή έπί ρήγματος γής, το δέ άερόστατον, 
έλαφρυνθέν καί τής άγκύρας,έφυγε πέραν τών 
θαλασσών καί έγένετο άφαντον-

'Οτε συνήλθαν είς ίμαυτόν, ήμτ,ν πλαγι
ασμένο; £ν τή καλΰβη χωρικού τίνος τής 
Χαρδέρουτ,κ, μικρά; πόλεως τή; Γέδρας, 
παρά τάς ίχθας τοΰ Ζυδέρζτ,ος ποταμού 
κείμενης, καί τεσσαράκοντα περίπου μίλια 
άπεχούστς άπό τήν πόλιν τοΰ Άμστελ.οδά- 
μου. — ' Εν θαύμα' άπλοϋν μοί είχε σώ
σει τήν ζωήν’ πλήν τό ταξείδϊόν μου δλον 
ούδέν άλλο ύπήρξεν ή σειρά ανοησιών ένός 
άνθρώπου τρελλοΰ, 8ν δέν έδυνήθτ,ν νά κα
ταβάλω. Είθε έν τοσούτω τό τρομερόν 
τούτο διήγημα — τό τοσαύτα ιστορικά 
γεγονότα μανθάνον. τώ αναγνώστη — μή 
άποθαρρύνη τούς μέλλοντας διασχίσαι τά 
ουράνια στρώματα !στρώματα !

Ο ΕΡΩΣ.

Ή

ΤΟ ΕΝ ΤΩ ΣΥΛΛΟΓΟ « ΟΜΙΙΡΩ » ΑΓΑΛΜΑ;

1
Σμίλη Καλλιτέχνου θεία, φαντασία ιδεώδης 

άπό στίλβουσαν μαρμάρου ύλην άμορφου, ψυχράν, 
μορφήν ’Ερωτος ήδεΐαν έπλασεν ενθουσιώδης 
κ’ έδωρήθη ζωής τύπος είς τήν μάζαν τήν νεκράν.

2
Προσετέθη έν είσέτι είς τών αριστουργημάτων 

τήν πολυπληθή χορείαν κόσμημα περικαλλές, 
και καθεΐξεν έν τω μέσω τόσων καλλιτεχνημάτων 
έν τή έποχή τή θεία μέρος όχι εύτελές.

3
ΙΙλήν διέρρευσεν ό χρόνος καί έπέστη ή βαρεία 

χειρ άκαμπτου πεπρωμένου πλήττουσα Ανηλεώς· 
μετεποίησεν είς τέφραν τά περικαλλή μνημεία, 
καί μετ’ άλλων συνετάφη τής Κυθήρης ό υιός.4

Τύποι ήσαν αθανάτων, καί Θεοΰ μορφή άξία 
είς αγάλματα έκεϊνα παριστάτο εναργής·
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φεύγοντα ήμιΟραυσΟέντα πλήν έν τρόμω καί έν βία, 
άπεκούβησαν έν τέλει είς τά έγχατα τής γής.

5
ΔιεδέχΟησαν άλλήλους απεχθείς αιώνες φρίκης, 

αιμοστάζοντα παοήλΟον έτη τόσα συμφοράς, 
ή βουλή έξετελέσΟη ήδη ύπερτάτης δίκης 
ζαΐ αυγή εύηγγελίσΟη δόξης άμα και χαράς.

G
Τήν σποδόν άποτινάξας τήν πιέζουσαν βαρέως 

μέλη τά άβρά, άφήκε τήν σχοτίαν, χαι φωτός 
κάλλος φαεινόν και αυθις έχαιοέτησεν ήδέως, 
τής Ήοΰς υποφωσζούσης, χαι ό “Ερως μας αύτός.

7
Και κοιμάται ήδη.... “Οχι ! σύ ούδέποτε άφέΟης 

είς τάς μαγικάς άγχάλας τοϋ Μορφέως. Διατ'ι 
ήδη νάρκη σέ κατέχει και κοιμώμενος ευρέθης ; 
ώς Βαρούχ καί σοΰ τό πνεΰμα πρός καιρόν μή άπρακτή;

8
Γρηγοροΰντα τοΰ τεχνίτου μή σέ επλασεν ή σμίλη 

και σ’ έσχίασεν ή πτέρυξ μακροΰ ύπνου καί σιγής, 
δτε σχότος έπεχύθη καί έδέσποσεν ή ύλη 
έπί χώρας αθανάτων, έπί τής ένδοξου γής ;

9
Έάν ούτω, άναπαύου ! μή είσέτι έξυπνήσης! 

Φευ ! έξέλιπεν ή δόξα τών άρχαίων ημερών ! 
ούτε ίχνος έν εύκλειας τής ποτέ Οά άπαντήσης 
ένΟυμίζον τής ακμής σου τόν έπίφθονον καιρόν.

10
Που ό όμιλος έκεΐνος τών ένΟέων αγαλμάτων 

ό "λευκός ζαι άπαστράπτων, Οαΰμα τέχνης υψηλής, 
ή πληΟύς μνημείων τόσων, τόσων αριστουργημάτων, 
τών στοών και τών θεάτρων κόσμος καλλονής πολλής !

11
Ούδέν τούτων 1 άναπαύου έκεΐ, δπου άνηγέρΟη 

Μουσών τέμενος είς μνήμην τοΰ Μεγάλου Άοιδοϋ, 
έως δτου έπιλάμψη φώς ήμέρας, και έπέλΟη 
έποχή άξία λάτρις τών μνημείων τής σποδού.

Δ. ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ.


