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Η Τ Α Φ Η  ΠΑΡ' Ε Λ Λ Η Σ ΙΝ .
Α '.

Ί δ έ α ι  τών  α ρ χ α ί ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  περί ψυχής καί τ αφής .

περί ψυχής ίδέαι τών αρχαίων Ελλήνων δέν είνε ακριβώς 
ώρισμέναι. Τά θρησκευτικά περί τούτου δόγματα είνε εν
τελώς σχεδόν άγνωστα ήμΐν, καί μόνον παρ’ Ό μήρφ δυνά- 
μεθα νά ευρωμεν τί κοινώς έφρονεΐτο παρ’ Έλλησι περί 

τών άποβιοόντων καί τών ψυχών αυτών. Γνωρίζομεν μόνον έξ απει
ράριθμον/ μαρτυριών, οτι τό θάπτειν τούς νεκρούς έθεωρείτο τό 
ίερώτερον καθήκον τών οικείων, τής πόλεως καί τών ξένων αύτών, 
■ή δέ άταφία τών νεκρών, ή δβρις είς τούς πεσόντας, βάρβαρον 
ένομίζετο.

Τοΰτο προήρχετο καί ενεκεν τής παραδόσεως μέν, άλλά καί 
ενεκεν τής κοινής έπικρατούσης προλήψεως, δτι άν μή τύχη ταφής 
δ νεκρός ή ψυχή αύτοΰ δέν κατέρχεται είς τόν Ά δην, άλλά μένει 
πλανωμένη περί τάς πύλας αύτοΰ έν άμηχανία καί τυραννία, ώς 
ήθελέ τις εϊπει σήμερον μεταξύ τής γής, ήτοι τοΰ κόσμου τής ζωής, 
καί τοΰ Ά δου , ή τοΰ θανάτου.

Κατ’ Αίλιανόν θρησκευτικόν καθήκον έθεωρείτο τό ρίπτειν χοΰν 
έπί τών νεκρών, ούς τυχόν θά  συνήντα δ οδοιπόρος άτάφους. Γνω- 
στότατον δέ είνε δτι τό κάλλιστον τών δραμάτων τοΰ Σοφοκλέοΰς 
στηρίζεται έπί τοΰ καθήκοντος τούτου τής ’Αντιγόνης τοΰ θάπτειν 
τόν έαυτής άδελφόν κατά παράβασιν τών νόμων τής Πολιτείας, ήτοι 
τών διατάξεων τοΰ Κρέοντος. Μεγάλην δμως σημασίαν κέκτηται, καί 
δύναται νά χρησιμεύση ώς παράδειγμα τοΐς νεωτέροις εθνεσιν, ή 
έπιμέλεια τών Ελληνικών νόμ,ων περί τής ταφής τών έν πολέμφ 
πεσόντων. Ό χι μόνον ή πόλις άνελάμβανε δημοσίαις δαπάναις τά 
τής ταφής αύτών, όχι μόνον διά δημοσίων ένδείξεων πένθους έτίμα 
τήν μνήμην αύτών, άλλά αυστηρότατα έτιμωροΰντο οί παραμελήσαντες 
έν εκστρατεία τήν ταφήν τών νεκρών, καί ή τιμωρία αυτη ήν φυγή 
ή θάνατος. Γνωστόν είνε πόσον αύστηρώς έτιμωρήθησαν υπό τοΰ 
δήμου οί ’Αθηναίοι στρατηγοί, οί μετά τήν έν ’Αργινούσαις λαμπράν 
ναυμαχίαν μή δυνηθέντες, ένεκα τρικυμίας, νά άναλάβωσι τούς 
ναυαγούς.

Εύθύς μετά τήν μάχην ή ναυμαχίαν οι ήττηθέντες έζήτουν 
παρά τών νικητών, τών κυρίων τοΰ πεδίου τής μάχης, ύ πο σπ όνδους  
τούς νεκρούς· συνήπτετο τούτέστι μικρά ανακωχή, Τνα θάπτωνται εκα
τέρωθεν οί νεκροί, μεθ’ ην ήδύνατο νά έξακολουθήση ό πόλεμος. 
Ά πειρα εινε τά περί τούτου χωρία τών συγγραφέων καί ιδίως τοΰ 
Θουκυδίδου. ’Εκ τοΰ συγγραφέως τοΰτο προσέτι μανθάνομεν δτι έν τή 
τελετή τής ταφής δέν παρημελοΰντο καί οί ά φαν είς, τούτέστι οί μή 
ευρεθέντες νεκροί · καί ούτοι έτύγχανον ιδιαιτέρας λάρνακος καί 
συνεθάπτοντο ώσεί οί νεκροί αύτών, ή τά οστά αύτών παρήσαν. 
Τέλος πρέπει νά σημειώσωμεν δτι, εί καί ό έν πολέμφ θάνατος 
έθεωρείτο ό έντιμότατος διά τάς τιμάς, άς συνεπήγετο, ούχ ήττον 
ό έν μέσφ τών οικείων θάνατος έθεωρείτο ώς τό έπιστέγασμα ευ
τυχούς βίου. Κατά τινα νόμον τοΰ Σόλωνος, οί μηδέν δφείλοντες είς 
άναξίους γονείς παίδες ήσαν υπόχρεοι είς τοΰτο καί μόνον, είς τό νά 
θάπτωσι τούς γονείς αύτών. Έσχατοι μόνον τινές έγκληματίαι, συνήθως 
πολιτικοί προδόται, θανατούμενοι έστεροΰντο ταφής · καί τοΰτο έθεω
ρείτο ώς πρόσθετος ποινή. Έ ν τε Άθήναις καί έν Σπάρτη υπήρχον 
τόποι ένθα έρρίπτοντο τά σώματα τών τοιούτων έγκληματιών.

Ώ ς λίαν χαρακτηριστικόν καί ώς συνοψίζον τρόπον τινά τάς 
περί ταφής ιδέας τών άρχαίων Ελλήνων, άναφέρομεν δτι οί αύτό- 
χειρες δέν έστεροΰντο μέν ταφής, άλλ’ ή χειρ, ή πλήξασα τό σώμα, 
άπεκόπτετο καί άπερρίπτετο δίκην έγκληματίου καί έθάπτετο άλλαχοΰ, 
χωρίς νά μετάσχη τών έπί τφ κυρίφ νεκρφ τιμών, η θρησκευτικών 
τελετών,

Β'.

Τ ά  πρό τής ταφ ής .

Ά μ α  θανόντος τινός οί συγγενείς καί οικείοι αύτοΰ, οί περί 
τήν κλίνην αύτοΰ έγκαρτεροΰντες κατά τήν ώραν τής άγωνίας, συνέ- 
κλειον αύτοΰ τά στόμα καί τούς οφθαλμούς. Τότε δέ έτίθετο έν τώ 
στόματι αύτοΰ καί ό οβολός κατά τόν Λουκιανόν, δστις κατά τήν 
τότε θρησκευτικήν δοξασίαν θά  έχρησίμευε τφ νεκρφ ώς πορθμεία 
πληρωτέα τφ Χάρωνι διά τήν τής Άχερουσίας λίμνης διάβασιν 
„ μισθόν τφ πορθμεΐ ναυτιλίας γινησόμενον (τόν οβολόν). Ά π ό  πότε 
δμως τό έ'θιμον τοΰτο παρ’ Έλλησιν έπεκράτησε, δέν δύναται νά 
όρισθή, ούδέ άν ήτο υποχρεωτικός πάντοτε δ πρός τόν Χάρωνα ουτος 
φόρος, ή άν έξαρτάτο έκ τής προαιρέσεως τών έπιζώντων οικείων 
τοΰ νεκρού. Ό  οβολός ουτος έλέγετο καί δα νάκη  η ναύλος, η 
πορθμήϊον, πάσαι λέξεις έμφαίνουσαι τήν αύτήν έννοιαν. Έν πολλοΐς 
άνασκαφεϊσι τάφοις εύρέθησαν τφ οντι τοιοΰτοι οβολοί κείμενοι μεταξύ 
τών δδόντων τοΰ σκελετού. Έπειτα έ'λουον καί έμύρουν τόν νεκρόν 
καί έξέτεινον αύτοΰ τά μέλη εύπρεπώς, ένόσφ ήν εισέτι θερμός, καί 
ένέδυον αύτόν άναλόγως τής κοινωνικής του καταστάσεως, λευκοίς 
ώς έπί τό πολύ ένδύμασι. Καί έπί τής κεφαλής αύτοΰ έ'θετον στέφανον 
έξ άνθέων τής ώρας τοΰ έτους.

Πάντα ταΰτα δέν έξετελοΰντο ύπό μισθωτών, άλλ’ ύπό γυναι
κών οικείων. Μετά ταΰτα π ρ ο ύ τ ίθ ε τ ο  δ νεκρός έν τφ προδόμφ 
τής οικίας, έπί φερέτρου ύψηλοΰ, ε'χων προσκεφάλαιον ύπό τήν κεφαλήν 
καί τά νώτα, καί τό πρόσωπον έ'χων έστραμμένον πρός τήν θύραν 
τής οικίας · ,,ώς έπί έξόδου τοΰ βίου γεγονώς“ κατά Εύστάθιον. 
Κατά τόν Σχολιαστήν τοΰ Άριστοφάνους ή νεκρική αυτη κλίνη έξε- 
τίθετο μετά τοΰ νεκρού έκτος τής οικίας τοΰ άποβιώσαντος, άλλά 
τοΰτο ’ίσως έν μέρει διά τήν πενεστάτην τάξιν τών πολιτών είνε 
άληθές. Έν Άθήναις τουλάχιστον είνε γνωστόν, δτι κατά τινα νόμον 
τοΰ Σόλωνος έξετίθετο ό νεκρός έντός τής οικίας.

Παρά τήν νεκρικήν κλίνην έτίθεντο προσέτι διάφορα λεπτώς 
είργασμένα άγγεΐα, λεγάμενα λήκυθοι ,  περιέχουσαι βεβαίως διάφορα 

ί ύγρά, οίνον, υδωρ, ελαιον · ήσαν δέ προσφοραί τφ νεκρφ διαφόρων 
συγγενών καί φίλων, Τνα χρησιμεύσωσι, κατά τήν κοινήν πρόληψιν. 
αύτφ κατά τήν είς Άδην πορείαν · τοΰτο έξάγεται έκ τοΰ δτι αί 
λήκυθοι αυται, ών πολλαί ήσαν καί έζωγραφισμέναι, συνεταφιάζοντο 
τφ νεκρφ. Πλήθος τοιούτων άγγείων εύρέθησαν έν ταΐς άνασκαφαίς, 
λίαν δ’ έχρησίμευσαν ταΰτα είς έξήγησιν άρχαιολογικών τινων ζητη
μάτων.

Εκτός τών ληκύθων έτίθετο παρά τή κλίνη τοΰ νεκρού καί 
πλακοΰς έκ μέλιτος (μελιττοΰς) κατά τήν κοινήν πρόληψιν, Τνα χρη- 
σιμεύση ώς έξιλέωσις τοΰ Κερβέρου. Τέλος έ'ξωθεν τής θύρας τής 
οικίας έτίθετο άγγεΐον πλήρες δδατος, Τνα καθαρίζωνται δι’ αύτοΰ 
περιρραινόμενοι, οσοι είσήρχοντο είς τήν οικίαν τοΰ νεκροΰ, δτε 
έξήρχοντο · τό άγγεΐον τοΰτο έλέγετο δστράκιον η άρδάλιον καί 
άρδάνιον.

Ουτω παρασκευαζόμενης καί εύτρεπιζομένης τής νεκρικής 
κλίνης, οί συγγενείς καί οικείοι προεξαρχουσών τών γυναικών έθρήνουν 
τόν νεκρόν · αί γυναίκες ιδίως έθρήνουν καί έκόπτοντο γοερώς άνα- 
σπώσαι τά ίμάτια καί τίλλουσαι τήν κόμην αύτών. Μάτην δέ νόμος 
τις τοΰ Σόλωνος άπηγόρευσε τά τοιαΰτα άγρια πένθη · ό νόμος δεν 
δύναται νά γείνη βάρόμετρον τής θλίψεως τών συγγενών έπί άπωλεία. 
προσώπου προσφιλοΰς. Ένόσφ ό νεκρός ήν έν τή οικία, δέν έπε- 
τρέπετο ή είσοδος είς γυναίκας κάτω τών 60 έτών ήλικίας, έκτός 
τών πλησιεστέρων αύτοΰ συγγενών.

11 π ρ ό θ ε σ ι ς  αυτη τοΰ νεκροΰ διήρκει έν τοΐς όμηρικοίς χρό- 
νοις έπί πολλάς ήμέρας · τοΰ Έκτορος π. χ. διήρκεσεν εννέα, τοΰ
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Αχιλλέως δεκαεπτά. Έν τοΐς ίστορικοΐς χρόνοις διήρκει έπί μίαν, 
τήν έπιοΰσαν τοΰ θανάτου ήμέραν, καί είχε βεβαίως έκτός τής συνή
θειας καί λόγον άστυνομικόν, ήτοι τήν βεβαίωση/ τοΰ θανάτου πρός 
πρόληψιν ένδεχομένου τινός έκ τής νεκροφάνειάς κινδύνου κατά 
Πλάτωνα· κατά δέ τόν Πολυδεύκην, Τνα βεβαιωθή, δτι ό θάνατος 
ύπήρξε φυσικός καί ούδόλως βίαιος. Τήν δέ έπιοΰσαν τής π ρ ο θ έ σ ε ω ς ,  
ήτοι τήν τρίτην ήμέραν τοΰ θανάτου, έγένετο ή έκκομιδή τοΰ νεκροΰ, 
πρό τής άνατολής τοΰ ήλιου κατά νόμον τινα τοΰ Σόλωνος, δν, περι- 
πεσόντα είς άχρηστίαν, έπανήγαγεν εις ενέργειαν αύθις Δημήτριος δ 
Φαληρεύς. Πρό τής έξόδου τοΰ νεκροΰ τό πάλαι έγίνετο θυσία, 
άλλ’ έπί τών χρόνων τοΰ Πλάτωνος ή συνήθεια αυτη είχε καταρ- 
γηθή σχεδόν. Τής δέ νεκρικής πομπής προεξήρχον οί άνδρες οί 
παρακολουθοΰντες τήν κηδείαν, εΤπετο δέ δ νεκρός, καί μετ’ αύτόν 
ήρχετο δ στίχος τών γυναικών, μισθωτοί δέ θρηνφδοί, κυρίως γυναίκες 
έκ Καρίας, παρηκολούθουν τήν πομπήν αδουσαι άσματα πένθιμα, 
ή θρήνους, έν φ άνδρες θρηνφδοί έ'παιζον κυρίως αύλούς έν πεν- 
θίμφ τόνφ. Άγνοοΰμεν ποιον μέρος έλάμβανε κατά τήν ταφήν έν 
γένει καί κατά τήν κηδείαν ίδιοι ή θρησκεία, ήτοι οί ιερείς. Τήν 
νεκρικήν κλίνην έκόμιζον οί ύπηρέται τής οικίας: πρόσπολοι, βραδύ
τερον δέ άνθρωποι έ'χοντες αύτό τοΰτο τό ύπούργημα ώς έπάγγελμα, 
καλούμενοι νεκροφόροι · τών έπιφανών δμως νεκρών τήν κλίνην 
έ'φερον πολλάκις προκεκριμένοι νέοι, ώς έξάγεται έκ τής παρά ΓΙλου- 
τάρχφ άφηγήσεως τής ταφής τοΰ Τιμολέοντος, ούχί δέ σπανίως 
έφερε τήν κλίνην ζεύγος ήμιόνων ή Τππων, ώς έξάγεται τοΰτο έξ 
άρχαίων γραφών.

Γ '.

Τ ρ ό π ο ς  τ α φ ή ς .

Τρόποι ταφής άναφέρονται παρά τοΐς συγγραφεΰσι δύο, ή 
κατόρυξις καί ή καΰσις. Ά λ λ ’ είνε δυσχερέστατον νά έξακριβώσωμεν 
πότε καί πότερος τών τρόπων τούτων ύπερίσχυσεν, ή καί άν πάντοτε 
παραλλήλως συνεβάδισαν έν δλη τή Έλλάδι. Βεβαίως πάντως θά 
ύπέστησαν μεταβολάς άναλόγους πρός τάς μεταβολάς, άς τά κοινω
νικά ήθη καί αί περί θανάτου καί μελλούσης ζωής ίδέαι τών άν
θρώπων σύν τφ χρόνφ ύπέστησαν. Πρό τών Τρωικών, ή κατά τούς 
παναρχαίους χρόνους φαίνεται δτι μόνη ή κατόρυξις έτελεΐτο, ή του
λάχιστον δτι ύπερίσχυεν αυτη παρά ταΐς έπισημοτέραις οίκογενείαις. 
Τούτο δ’ έξάγεται δχι μόνον έκ τών παναρχαιοτάτων τάφων, οΤτινες 
άνασκάπτονται σήμερον, ώς οί έν Μενιδίφ τής Αττικής, άλλά καί 
έκ τοΰ Κικέρωνος, λέγοντος, δτι οί νεκροί έν Άθήναις έπί Κέκροπος 
κατωρύττοντο. Έκ τούτου είκάζομεν δτι ή κατόρυξις, ητις κυρίως ήν 
εθιμον αιγυπτιακόν, ώς συνδεόμενον μετά τών περί ψυχής αιγυπτιακών 
δοξασιών, μετεκομίσθη έξ Αίγύπτου είς τήν Ελλάδα. Ή  εικασία 
αυτη ένισχύεται καί έκ τοΰ δτι έν Σπάρτη ό Αυκοΰργος ένομοθέ- 
τησε μόνον τήν κατόρυξιν, εινε δέ γνωστόν δτι ή παράδοσις μνημο
νεύει, δτι ό νομοθέτης ουτος έταξείδευσε πολλαχοΰ, ιδίως είς Αίγυπτον 
καί Κρήτην, πριν ή νομοθετήση τοΐς Σπαρτιάταις. Καί παρά Σικυ- 
ωνίοις δέ μόνον ή κατόρυξις ήν έν χρήσει. Ούχ ήττον παρ’ Όμήρφ 
μόνον 0 έτερος τρόπος τής ταφής, ό τής άποτεφρώσεως άναφέρεται. 
ΙΙάντες οί ήρωες, ών τά τής ταφής μνημονεύονται, συντόμως η έκ- 
τενώς, άναφέρονται ώς άποτεφρωθέντες · καί αύτός δ Έλπήνωρ, 
δστις βεβαίως δέν ητο πολύ ηρως, ζητεί παρά τοΰ Όδυσσέως έν τφ 
"^δη νά καή τό σώμα αύτοΰ, Τνα παύση ή ψυχή αύτοΰ πλανωμένη 
περί τήν είσοδον τοΰ Ά δου.

Έκ τούτου έξάγεται τό συμπέρασμα, δτι τών έν εκστρατείαις 
καί μακράν τής πατρίδος, ή ύπό λοιμικής νόσου άποθανόντων, οι 
νεκροί έκαίοντο, Τνα η εύχερής ή μετακομιδή τών λειψάνων αυτών 
είς τήν γενέθλιον γήν · καί οί έπισημότεροι άνδρες, ιδίως οί πολεμι- 
σταί, έτύγχανον κατά προτίμησιν, καί έπί τών ιστορικών έ'τι χρόνων,

τής άποτεφρώσεως, ώς ένδοξοτέρου καί πομπωδέστερου ε’ίδους ταφής. 
Ούχ ήττον πρόχειρον είδος βαλσαμώσεως άναφέρεται ή έντός μέ
λιτος έναπόθεσις τοΰ νεκροΰ, ώς έγένετο είς τόν νεκρόν τοΰ Α γη
σιλάου, άποθανόντος κατά τήν είς Αίγυπτον έκστρατείαν. Τό σώμα 
τοΰ Τιμολέοντος έκάη ώς καί τό τοΰ Φιλοποίμενος. Φαίνεται δέ ότι 
τό είδος τοΰτο τής ταφής, τής άποτεφρώσεως δηλ. τοΰ νεκροΰ, ήτο 
δαπανηρότερον ώς συνεπαγόμενον πομπήν μεγάλην καί θυσίας, δια- 
τοΰτο έπί τών ιστορικών χρόνων, έπεκράτησεν η κατόρυξις, έκτός, 
ώς ανώτεροι ε’ίπομεν, τών έν πολέμφ πεσόντων, ιδίως δέ έπί τής 
ρωμαϊκής έπικυριαρχίας, έ'ως ού ή διάδοσις τοΰ χριστιανισμού έντελώς 
κατήργησε τήν άποτέφρωσιν τών νεκρών, ώς έθνικόν εθιμον άνοίκειον 
είς τάς περί μελλούσης ζωής ιδέας τών χριστιανών, καί προσπάθειαι 
έγένοντο, δπως παντί σθένει άποτρέψωσι τούς πιστούς άπό τοΰ αθεμίτου 
τούτου μέτρου τής καύσεως τών νεκρών.

Ό  W achsmuth φρονεί δτι έπί τών ιστορικών χρόνων έξέλιπεν 
ή άποτέφρωσις έντελώς· άλλά τοΰτο είνε αύθαίρετος εικασία, αύτός 
ό Σωκράτης, λαλών περί τοΰ ίδίου νεκροΰ όλίγας ώρας πρό τοΰ 
θανάτου αυτού, λέγει δ ρ ώ  μου τό σ ώ μ α  ή καόμενον  ή κατο- 
ρ^ττόμενον.*)  Παρατηροΰμεν πρός τούτοις δτι άν κατά τούς ιστο
ρικούς χρόνους ή κατόρυξις φαίνεται έπικρατήσασα, τοΰτο εξηγείται 
κάλλιστα, έκ τοΰ δτι πόλεις τινές τής Ελλάδος, ώς αί Αθήναι, έν 
καιρφ ειρήνης μάλιστα, δέν παρεΐχον τάς άπαιτουμένας διά τήν άπο- 
τέφρωσιν τών νεκρών εύκολίας, ώς τά στρατόπεδα.

Άρίστην περιγραφήν άποτεφρώσεως νεκροΰ, καθ’ δλας αυτής 
τάς γραφικάς λεπτομερείας, εχομεν τήν παρ’ Όμήρφ άναφερομένην 
άποτέφρωσιν τοΰ νεκροΰ τοΰ Πατρόκλου, δέν έ'χομεν δέ λόγους νά 
ύποθέσωμεν δτι αί λεπτομέρειαι μετήλλαξαν βραδύτερον, έκτός έν- 
νοεΐται τής θυσίας άνθρώπων ή καί Τππων πρός τιμήν τοΰ νεκροΰ · 
ό χώρος δέν μ.άς έπιτρέπει νά παραθέσωμεν ένταΰθα τήν λαμπράν 
ταύτην περιγραφήν, παραπέμπομεν δέ τόν άναγνώστην είς τόν άθά- 
νατον ποιητήν, ου τό ποιητικόν κλέος άφθιτον καί άμείωτον θέλει 
μείνει καθ’ δλους τούς αιώνας. Ένταΰθα παρατηροΰμεν τήν έξής 
μόνον ίδιάζουσαν περιπέτειαν, δτι ή χ ρ υ σ έ η φ ι ά λ η  ή δεξαμένη 
τά οστά τοΰ Πατρόκλου δέν έτέθη εύθύς αμέσως ύπό τό σήμα 
κ α ί  τ ή ν  χ υ τ ή ν  γ α ί α ν, διότι ό Άχιλλεύς προγινώσκων καί 
τόν έαυτοΰ θάνατον έν Tpoiff, έπιτέλλει ένταΰθα τοΐς Άχαιοίς, 
δταν καύσωσι τόν ’ίδιον έαυτοΰ νεκρόν νά θέσωσι τά οστά αυτοΰ 
άναμίξ μετά τοΰ Πατρόκλου είς μίαν φιάλην καί ύπό κοινόν σήμα. 
Τοΰτ’ αύτό δέ συνέβαινε καί δταν άπό ξένης γής έπρόκειτο νά 
μετακομισθώσι τά οστά είς τήν πάτριον γήν τοΰ θανόντος, ώς 
λ. χ. παρά Σοφοκλεΐ τά υποτιθέμενα οστά τοΰ Όρέστου προσά- 
γονται τή άδελφή αύτοΰ Ήλέκτρα είς Μυκήνας. Οί δέ άγώνες έπί 
τή ταφή διασήμου νεκροΰ, ούδ’ έπί τών ιστορικών χρόνων ήσαν
άήθεις, οιον οι καθιερωθέντες έπί Βρασίδα ύπό τών Άμφιπολιτών.
Ά λλ ά  συνηθέστερον οί λόγοι διεδέξαντο τούς άγώνας έπί τών ιστο
ρικών χρόνων. Μετά τήν άποτέφρωσιν άρχαιότερον έσχηματίζοντο 
οί τύμβοι, ήτοι σωροί χώματος έν σχήματι κώνου, λεγόμενοι καί κ ό
λων ο ί, χ ώ μ α τ α  (tu m u li). Σειρά τοιούτων λόφων σώζεται εισέτι 
έν Έλλησπόντφ καί γενικώς έκλαμβάνονται ώς τάφοι τών Ελλήνων 
ήρώων, τών έν Τροία πεσόντων, ώς τοΰτο έβεβαιώθη διά τής σκαπάνης 
τοΰ Σχλήμαν άλλά καί πολλαχοΰ τής Ελλάδος, ιδίως εν Αττική, 
σώζονται τοιοΰτοι τύμβοι, οιον ό έν τφ πεδίφ τοΰ Μαραθώνος, ο 
έσφαλμένως νομιζόμενος ώς ό τάφος τών 192 πεσόντων Αθηναίων.

Π. Κ Α Σ Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Σ
Έ φ ορ ος  τών αρχαιοτήτων.

(Έ πεται τό τέλος.)

*) Έ πίσης ό Λουκιανός σαφηνίζει τά ζήτημα τοδτο λέγων ,,ό μέν 
Έ λ λ η ν  ε κ α ο σ ε ν , 6 Sέ Π έ ρ σ η ς  ε9·αψ ε.“
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Ο έτών ή γαλλική δημοκρατία εορτάζει τήν 1 4 ν  ’Ιουλίου 
ι>ς τήν ύψίστην εθνικήν εορτήν, ώς ήμέραν, καθ’ ήν άνεγεν- 
/ήθη ό λαός είς νέαν είσελθών ζωήν, καί έκ τοο έρειπω- 
3-έντος παρελθόντος άνεβλάστησε νέα βελτίων περίοδος. 

Κατά τήν ήμέραν ταότην πρό εκατονταετίας έάλω ή Βαστίλλη. Ή  παγ
κόσμιος ιστορία άναμφηρίστως θά  έξήνεγκε τήν φοβεράν αοτής κρίσιν 
καί έάν ετι ή θυελλώδης έκείνη μικρά περίοδος τοΰ μεσαιώνος, ήτις ώς 
ζοφερός αναχρονισμός έξεΐχεν έν Παρισίοις, τη πόλει τών φιλοσόφων καί 
τών εγκυκλοπαιδικών άνδρών, ήθελε μείνη αλώβητος. Ή  έπανάστασις 
ήν ήδη έν πλήρει ενεργείς, δτε έάλω ή Βαστίλλη · ή αλωσις ταύτης δέν 
ύπήρξεν ή αφορμή, άλλά τό εργον τής έπαναστάσεως. Αυτοί οί άνθρω
ποι έπόθ-ουν ήδη τάς ιδέας καί τάς αναμνήσεις αυτών νά προσαρμό- 
σωσι πρός ψηλαφητήν τινα εικόνα καί νά πραγματώσωσιν αυτά τά 
γεγονότα. Τό κατά τήν είσοδον τοΰ προαστείου τοΰ Αγίου Αντωνίου 
κείμενον φρούριον έθεωρεϊτο υπό τών κατοίκων τών Παρισίων ώς τό 
ορατόν μνημεΐον δεσποτικής αυθαιρεσίας, ανομίας καί αναρχίας, 
ήλθεν άρα τό ήμαρ, καθ’ δ κατεδαφισθέντος τοΰ οχυρώματος τούτου 
τοΰ σαπροΰ παρελθόντος, προυκυπτε νέα περίοδος. Αυτός ό λαός δι’ 
αίματος άφθονου έσημειώσατο έν τοΐς ήμερολογίοις τήν ήμέραν ταύ
την, ή δε χρονολογία αυτη πόρρωθεν άπαυγάζει.

Έπί τέσσαρας αιώνας ή Βαστίλλη μ,ετά τών οκτώ πύργων 
αύτής έχρησίμευεν εις τό γαλλικόν βασίλειον ώς απαραίτητον της 
κυβερνήσεως μ.έσον, ώς φρούριον καί δεσμωτήριον σύναμ.χ. Όστις 
έγίνετο οχληρός πως ή ύποπτος πρός τήν αυλήν, ουτος έξηφανίζετο, 
άθώος ή ένοχος, έντός τών τειχών τοΰ φρουρίου τούτου καί συχνά- 
κις έφ1 δλον τό υπόλοιπον τοΰ ταλαιπώρου αύτοΰ βίου. Ιστορική τις 
περιγραφή άπεπειράθη νά άφαιρέση άπό τής Βαστίλλης τούς τρό- 
μ,ους περιγράφουσα ταύτην ώς άναπαυτικόν δεσμωτήριον, έν φ ο 
αβροδίαιτοι τής π( ωτευούσης ευρισκον άνάπαυσιν άπό τών σφαλμάτων j 
αύτών ένισχύοντες τό καταπεπονημένον σώμα αύτών πρός νέαν άγε- 
ρωχίαν καί έ'παρσιν, πρός νέον θάρρος, ό δέ άναγινώσκων τά άπο- 
μνημονεύματα καί μόνον τοΰ Ρισελιέ ή της κυρίας Στάελ άναμφι- 
βόλως έμπίπτει είς τήν τοιαύτην πλάνην. Κατά. τούς συγγραφείς τούτους 
ή Βαστίλλη έχρησίμευε καί ώς σωφρονιστήριον τών κακώς ήγμένων 
παιδιών τών οικογενειών. Αίαν αύστηρώς δέν προσεφέροντο πρός 
τούς έγκλειομένους, διότι καί αύτός ό μάλλον έπικίνδυνος πολιτικός 
κατάδικος ένίοτε έτύγχανεν αυτόθι μείζονος περιποιήσεως ή έν τοΐς 
λοιποΐς δεσμωτηρίοις · ό πολιτικός κατάδικος, ήν κατάδικος τοΰ 
βασιλέως, κατ’ ακολουθίαν έ'δει βασιλικής αυτόθι νά τυγχάνη περι- 
θάλψεως ■ άπέλαυεν ένταΰθα τής μετ’ ούχί πικράς ειρωνείας κλη- 
θείσης „έλευί>ερία.ς τής Βαστίλλης11. Έκάστφ, άρκεσθώμεν ένί καί 
μόνφ παραδείγματι, προσεφέροντο καθ’ ήμέραν δύο φιάλαι οίνου 
καί μία καμπανίτου. Έν τούτοις τί ώφελεΐ ή ευμάρεια καί τό άβρο- 
δίαιτον έν τφ τ ά φ φ ! Όπισθεν τούτου αί περιαιρεταί γέφυραι έξε- 
τείνοντο μετά κρότου, δ έγκαθειργμένος άπεκλείετο τοΰ κοινωνικού 
βίου, δι’ αύτόν δέν υπήρχε πλέον κόσμος, ούδέν έμάνθανε περί τών 
οικείων αύτοΰ, καί οί οικείοι ούδέν έγίνωσκον πλέον περί αύτοΰ · έάν 
εζη, ή άπέθανεν, ούδείς έκ τών έκτός έγίνωσκεν, ούδείς ήδύνατο νά 
πληροφορηθή · άπέθανεν ή έκαρατομήθη, ή οικογένεια αύτοΰ ούδέ 
αγγελίαν περί τοΰ θανάτου αύτοΰ έλάμβανεν · έν συνόλφ ό έγκλει- 
όμενος έθεωρεϊτο ώς μή υπάρχων πλέον.

Ή  Βαστίλλη ίδρύθη έπί Καρόλου τοΰ Ε '. Ό  τοποτηρητής 
τής πόλεως τών Παρισίων Hugues Aubriot εθηκε τφ 1369 τόν 
θεμέλιον λίθον. Αρκούντως δέ κωμικοτραγική περίπτωσις τυγχάνει 
ότι αύτός ουτος ό Aubriot, ό θεμελιωτής τοΰ φρουρίου τής Βαστίλ- j 
λης γενόμενός, έγένετο καί ό πρώτος αύτοΰ κατάδικος, φτινι χιλιάδες [ 
συμμέτοχων τών ταλαιπωριών αύτοΰ ήκολούθησαν προϊόντος τοΰ 
χρόνου. Τοΐς έγκαθειργμένοις συγκατελέγοντο καί κοινοί κακούργοι [ 
τοΰθ’ δπερ καταδείκνυσιν, δτι δέν πρέπει γενικώς νά πιστεύσωμεν

δτι μόνον άθώα θύματα τυραννικής αύθαιρεσίας έταλαιπωρήθησαν 
έντός τών τειχών τοΰ φρουρίου · άλλ’ ή απεριόριστος έξουσία άγει 
κατ’ άνάγκην είς τήν κατάχρησιν, ώς πάν στοιχεΐον, δπερ διατελεϊ 
άδέσμευτόν. Λουδοβίκος έ 1Δ'. προσεπάθησε πρό πάντων κατ’ άρχάς 
νά ποιήσηται εύσυνείδητον χρήσιν τής απολύτου αύτοΰ ισχύος έγ- 
κλείων εν τφ φρουρίφ μόνον ανθρώπους, οιτινες συνφδά τφ δικαίω 
ήσαν άξιοι τούτου · βραδύτερον δέ έστέλλετο είς τό φρούριον καί
πας ό πρός τό θειον ασεβών. Οί άνθ-ρωποι έρρίπτοντο, ώς έπί τό 
πλεΐστον, είς τό φρούριον ,,μέχρι νεωτέρας διαταγής” καί ποσάκις τό 
άόριστον τοΰ χρονικοΰ διαστήματος συνέπιπτε μετά τής τελευταίας 
πνοής τών ταλαιπωρουμένων! Δεκατριέτης μαθητής σχολείου, συνθέσας 
άθώόν τι δίστιχον κατά τών Ιησουιτών, διετέλεσε τριάκοντα καί εν 
έτος έντός τής Βαστίλλης. Έπελάθοντο αύτοΰ έν τώ δεσμωτηρίφ. 
Βραδύτερον έπί Λουδοβίκου τοΰ ΙΕ', έπήλθε τό φρικαλέον έμπόριον 
τών περί φυλακίσεως μυστικών διαταγμάτων »Lettres de cachet®. 
Ή  βασιλική υπογραφή, ήτις έστέρει πάντα τής ιδίας έλευθερίας 
αύτοΰ άνευ τινός δικαστικής άποφάσεως, έξηγοράζετο κατά μέσον 
δρον άντί 25 λουδοβικίων χρυσών, καί ύπελογίσθη δτι κατά τόν
χρόνον τής κυβερνήσεως τοΰ καρδιναλίου Φλερΰ 80,000 περίπου 
τοιαΰτα διατάγματα έξεποιήθησαν. „ Ούδείς ήν τοσούτον ισχυρός, 
ώστε νά άσφαλίση έαυτόν άπό τής έκδικήσεως ύπουργοΰ τίνος, ούδέ 
τοσοΰτον ευτελής, ώστε νά μή θεωρήται άξιος τής τού μικροΰ τελώνου, 
ή τοΰ είσπράκτορος τών φόρων “ λέγεται έν αναφορά τινι τοΰ 1770. 
Ή  ζωή καί ή έλευθερία τών πολιτών έγένοντο αντικείμενα εμπορίου 
καί άπεμπολοΰντο πρός τούς πλείω προσφέροντας. Τό όνομα τής 
Βαστίλλης άπηγγέλλετο όλονέν μετά φρίκης καί άπεχθείας. Άπαντες 
άνετριχίαζον καί ύπό ρίγους κατελαμβάνοντο, δτε έπλησίαζόν που 
τούς αστυνομικούς κλητήρας τής άπεριορίστου βασιλικής ισχύος καί 
ό άφοβώτερος δέ τρέμ,ων ελεγε: ,,άφετε νά διαβη ή δικαιοσύνη 
τοΰ βασιλέως!14 (Laissez passer la justice du roi.)

Έπί τοΰ πράου καί τό καλόν ποθοΰντος Λουδοβίκου τοΰ ΙΣΤ'.
τά πράγματα εβαινον έπί τό βέλτιον · ή φρικώδης παρανομία τής 
πωλήσεως διαταγμάτων περί φυλακίσεως κατά τό μάλλον καί ήττον 
ίσχυρώς έπολεμ.ήθη, καί έάν τά πάντα έξετελοΰντο κατά τήν θέλησιν 
τοΰ βασιλέως, πρα.ότης καί δικαιοσύνη εκτοτε θά έπεκράτει έν 
Γαλλία.. Έν τούτοις όπόσον περιεσταλμένη καί αδύνατος έξεδηλοΰτο 
ή θέλησις αυτη! Αυτη εινε ή κατάρα τής απολυταρχίας, ώστε νά 
καταδουλοΐ έν τέλει έκεΐνον, δστις προτίθεται νά έξασκήση αύτήν. 
Εκτρέφει υπερφιάλους, δεσποτικούς εύπατρίδας, περιβάλλει τήν αύλήν 
διά πυκνοτάτου νέφους, άφαιροΰντος πάσαν δψιν αύτοΰ άπό τοΰ 
πλήθους τών άνθρώπων, παράγει κατάχρησιν έπί καταχρήσεως, 
προκαλεΐ κακήν πραγμάτων κατάστασιν καί άσχημίας, άϊτινες δέν 
έξολοθρεύονται πλέον, καί δσφ δυσσεβώς κυβέρνα τοσούτφ βαδύτερον 
ορύττει τόν ίδιον αύτής τάφον. Τό φρούριον τοΰ Ώβριώ καί έπί 
Λουδοβίκου τοΰ ΙΣΤ '. παρεΐχεν έπωφελεΐς υπηρεσίας. 'Αλύσεις καί 
στρέβλαι μάλιστα ήσαν κατηργημέναι, έν τούτοις ύπεδηλοΰτο εις τόν 
κατάδικον, δστις έπάτει τόν ούδόν τοΰ πλήρους συμφορών φρουρίου, 
δτι εδει νά θεωρή εαυτόν ώς άπολωλότα, ή Βαστίλλη άρα διετέλει 

J ετι ουσα τάφος. Τφ 1783 έξεδόθησαν τά ,,άπομνημονεύματα τής 
| Βαστίλλης14 τοΰ Λιγκουέ. Ό  συγγραφεύς, δικηγόρος καί δημοσιο

γράφος παρισινός, έφυλακίσθη τφ 1781 βληθείς είς τό φρούριον 
τής Βαστίλλης, καί μετά δύο ετη άπελΰθη. Ό  φυλακισθείς ούδέ
ποτε είδε τό πρόσωπον δικαστοΰ, ουτε ήδυνήθη νά άνακαλύψη διατί 
Ιρριψαν αύτόν είς τό δεσμωτήριον · δυσηρέστησεν τινί τών ισχυρών 
ϊσως, ή διέπραξέ τι τών άνωνύμ,ων έκείνων κακουργημάτων, περί 
ών ούδείς παράγραφος άπαντά; έν τφ νομ,οθετικφ κώδηκι. Έκ τοΰ 
πονήματος δ ’ αύτοΰ μανθάνομεν δτι αί έλευθερίαι τής Βαστίλλης 
σημαντικώς είχον μειωθή, καίπερ οί χρόνοι ήσαν ημερότεροι. Τά 
τρόφιμα ήσαν βδελυρά, οί πεφυλακισμένοι έστεροΰντο άέρος καί φωτός.

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΤΙΛΛΗΣ.
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Ό  μαρκήσιος δέ Λωνάϋ, διοικητής τών φρουρίων, ήγόρασε τήν 
θέσιν αύτοΰ ταύτην άντί πολλοΰ χρήματος καί προσεπάθησε μ,ετε 
πειτα νά καταστήση αύτήν δσον ενεστι προσοδοφόρον · διό γλισχρο- 
τάτην προσέφερε τοΐς έν τφ φρουρίφ τήν τροφήν, ένφ σπουδαΐον 
χρηματικόν ποσόν έλάμβανε παρά τοΰ βασιλέως υπέρ τής περιποιή- 
σεως καί διατροφής αύτών. Τεμάχιον μάλιστα λειμ.ώνος, ενθα οι 
πεφυλακισμένοι άνέπνεον αέρα πρότερον, ό μαρκήσιος ένφκίασεν είς 
κηπουρόν. Τά υπό τοΰ Λιγκουέ άρα άφηγούμενά είσι κατά πάντα 
άξια πίστεως. Τά απομνημονεύματα αύτοΰ δέν ήσαν λίβελλοι, ώς 
άπεκάλεσαν ταΰτα, άλλά τις ανάλογος καί έχεφρων εκθεσις πραγμα
τικής καταστάσεως. Φαίνεται μάλιστα δτι ό άνήρ δέν άπώλεσε τήν 
εύθυμίαν αύτοΰ ούτε έν τιΐ> δεσμωτηρίφ, ό άνήρ ουτος, ού τό πνεΰμα 
ένέπνεε σεβασμόν τφ Βολταίρφ. Τοΰ διετοΰς μάλιστα σταδίου τής 
ταλαιπωρίας αύτοΰ ήρξατο διά τής έξής ευφυολογίας: δτε παραδο- 
θέντος αύτοΰ εις τό φρούριον ένεφανίσθη εύκίνητόν τι άνθρώπιον 
είς τήν καλύβην καί συνέστησεν εαυτό ώς κουρέα τού φρουρίου, ό 
Λιγκουέ έφώναξε γελών ,,δ κουρεύς τής Βαστίλλης11; Πρέπει καλώς 
νά κουρεύσητε τό γένειόν μου. Τοΰτο εινε απλή τις εύφυολογία 
μόνον, άλλ’ εύφυολογία δεικνύουσα τό επικρατούν είσέτι ζωηρόν πνεΰμα 
τοΰ λαού. Μετέπειτα ό Λιγκουέ έγένετο παθητικώτερος · .  έπί τής 
προμετωπίδος τών απομνημονευμάτων αύτών είίηκε Λουδοβίκον τόν ΙΣΤ '. 
καθήμενον έπί τών έρειπίων τής Βαστίλλης καί όρέγοντα τήν χεΐρα 
έπιεικώς πρός τούς ύπ’ αύτοΰ έλευθερουμένους δέσποτας. Ταΰτα 
συνέβησαν τφ 1783. Ή  περί κατεδαφίσεως τοΰ οχυρώματος ιδέα 
δέν έγεννήθ-η αίφνης καί μάλιστα τη 14 Ιουλίου, άλλ’ υπνωττεν 
αυτη άπό πολλοΰ χρόνου έν τη ψυχή τοΰ λαοΰ καί ’ίσως ή βασι
λεία θά  έδύνατο νά παρατείνη τόν βίον αύτής, έάν προύλαμβάνετο 
ό πόθος τοΰ λαοΰ καί ίσοπεδοΰτο αύθορμ.ήτως ο δυσοιώνιστος σωρός 
τών λίθων, ό τήν εικόνα τής πόλεως ύπό πάσαν εποψιν παραμορ- 
φώσας. Α λ λ ’ ή τών Βουρβώνων γενεά έγένετο ήδη λίαν φλεγματική, 
ούδείς δέ έκ τών τής γενεάς ταύτης θά  ήν ικανός περί τοιαύτην 
άπόφασιν. Κα8·’ ήν δ’ ήμέραν γνωστόν έγένετο, δτι μεταξύ Παρισίων 
καί Βερσαλλιών δέν συνωμ.ολογεΐτο έ'ντιμος ειρήνη, οί έν τή δίκαια, 
αύτών οργή φιλοπόλεμοι καί όξύχολοι καταστάντες Παρισινοί δέν 
εχρηζον ιδιαιτέρας κλήσεως είς τήν μ.άχην. Τό σύνθημα έδόθη 
άνευ συνεννοήσεως · άφ’ έαυτής έξήλθεν έκ χιλιάδων στομ,άτων ή 
φωνή11 ,, εμπρός! είς τήν Βαστίλλην11! καί ό μάλλον δέ σύννους 
παρατηρητής, δστις έ'βλεπε τήν άγρίαν ταύτην τρικυμίαν τών έξο- 
πλισμών καί τοΰ άκατασχέτου ένθουσιασμοΰ κατακλύζουσαν αύτόν, 
ήδύνατο νά προαισθανθή δτι ήδη ήλθεν ή ήμ.έρα τής μισθαποδοσίας 
—  ,,άφετε νά διέλθη ή δικαιοσύνη τοΰ λαοΰ.11 (Laissez passer la 
justice du peuple!)

Ταΰτα έγένοντο τή 14 Ιουλίου τοΰ 1789 ήμερος τρίτη. Τή δέ 
κυριακή αί άρχαί διέταξαν νά τοιχοκολληθώσι πάμ,πολλα δελτία, 
οπως οί ύπό τοΰ βασιλέως προσκαλούμενοι πολΐται μ.ή καταλαμ- 
βάνωνται ύπό τρόμου, ούτε συναθροίζωνται κατ’ άγέλας έν οίκίαις, 
άλλά διάγωσιν άμέριμνοι έντός τών τεσσάρων τοίχων τών δωμ-ατίων 
αύτών. Μέγας έρεθισμός έπεκράτει καθ’ απασαν τήν πόλιν τών 
Παρισίων. Αί Βερσαλλία', παρέβησαν τόν λόγον αύτών, τόν δημοτι- 
κώτατον υπουργόν Νέκερ απέλυσαν, ζώνην δέ λογχών καί τηλεβόλων 
περί τήν πόλιν τών Παρισίων έξέτεινον. Ό ,τι τό στέμμα κατά τούς 
τελευταίους μήνας άπώλεσεν έν τή απολυταρχία, εδει νΰν βίοι έκ 
νέου ν’ άνακτηθη. Ή  έθνική συνέλευσις, ήτις συνηδρίαζεν έν Βερ- 
σαλλίαις σπουδαίως ήπειλήθη, διότι αυτη ειχεν ήδη ό'πισθεν αύτής 
τόν πύργον τής Βαστίλλης. Τή 23 Ιουνίου ό βασιλεύς αυτοπροσώπως 
ένεφανίσθη ενώπιον τής συνελεύσεως, δπως κηρύξη άκύρους τάς 
άποφάσεις τής τρίτης τάξεως, προσέταξε δέ τά μέλη τής συνελεύ
σεως νά άποχωρήσωσι καί τοΰ λοιποΰ νά συνέρχωνται έκ νέου ατά 
τάς κοινωνικάς θέσεις αύτών · άλλ’ ούδ’ είς τών τής τρίτης τάξεως 
έγκατέλιπε τήν θέσιν αύτοΰ, δπως ουτω ύπακούση είς τήν έπιταγήν 
τοΰ βασιλέως. Ή δη συνέβη άνήκουστόν τ ι : ό λόγος τοΰ βασιλέως 
άπώλεσε τήν παντοδυναμίαν αύτοΰ καί άντήχησεν άσθενής είς τούς

τοίχους ένός βουλευτηρίου. Ή  συνοδία τοΰ βασιλέως συνεβούλευσε 
βίαια μέσα. Πάσα ή ένοπλος δύναμις, ήν ήδύνατο τις νά θέση έπί 
ποδός, προσήλθεν ήδη είς Βερσαλλίας, καί τοΰτο, διότι δυστυχώς 
δέν ήδύνατο νά στηριχθη ασφαλώς έπί μόνης τής στρατιωτικής. Ό  
λαός καί ό στρατός, αί δύο στήλαι, έφ’ ών στηρίζεται έπί αιώνας, 
ώς έπί δύο άσαλεύτων λίθινων καρυατιδών, τό πολιτικόν οικοδόμημα, 
δέν ήσαν πλέον σταθεροί. Αμφότεροι οί άτλαντες αίφνης νΰν έσείσθησαν 
ζωήν έν έαυτοΐς αίσθόμενοι, σύμπαν δέ τό οικοδόμημα νΰν έκυμαί- 
νετο ενεκα τούτου καί καθ’ άπάσας τάς άρθρώσεις αύτοΰ. Τό σύν
ταγμα τής γαλλικής σωματοφυλακής παρεδόθη είς τόν λαόν, ώστε 
ό θρόνος νΰν εδει νά στηριχθη έπί μόνων τών ξένων, μ.ισθίων στρα
τιωτών. Τά συντάγματα, άφ’ ών ό άρχαΐος βασιλικός οίκος τής 
Γαλλίας προσεδόκα νΰν τήν σωτηρίαν αύτοΰ, άπεκαλοΰντο νΰν Royal- 
Pologne, Royal-Allemand, Salis-Samaden, Eszterhazy, Helmstadt, 
Diesbach. Τή νυκτί τής 14 ’Ιουλίου πρός τήν 15 έπρεπε νά έπι- 
τελεσθή τό πολιτικόν πραξικόπημα, ή έθνοσυνέλευσις νά διαλυθή 
καί απαν τό άρχαΐον καθεστώς νά έπανορθωθή. Οί κάτοικοι τών 
Παρισίων δέν είχον βεβαίως γνώσιν τοΰ σχεδίου. Έφέρετο μόνον 
άβασίμως καί κατά φήμην δτι συμ.βήσεταί τι, καί δτι κακόν τι κατά 
φρένα διά τούτου μερμηρίζουσιν, δτι δηλαδή ό δούξ τής 'Ορλεάνης 
άπέστειλεν άντάρτας, δπως διανείμωσι χρήματα είς τούς ανθρώπους· 
τοΰτο βεβαίως ήν δυνατόν. Α λλά, ώς ό Θιέρσος έν τή ιστορία; τής 
έπαναστάσεως άναφέρει, διά δρακός χρυσοΰ δέν δύναται τις ολό
κληρον λαόν 25 εκατομμυρίων ψυχών νά διεγείρη είς έπανάστασιν, 
διότι ό άναβρασμός ούτος δέν έπεκράτει μόνον έν Παρισίοις, άλλά 
καθ’ απασαν τήν χώραν. 'Απανταχοΰ τών έπαρχιών ύπήρχον θόρυβοι 
καί ταραχαί χάριν τοΰ έπιουσίου άρτου. Τό καθ ’ υπερβολήν άκαρπον 
θέρος τοΰ 1788 διεδέξατο άσυνήθως βαρύς χειμ,ών, περί δέ τήν 
άνοιξιν τοΰ 1789 τήν σιτοδείαν ήδύνατο τις νά θεωρήση γενικήν 
πλέον. Οί άνθρωποι ήρξαντο τρώγοντες δδωδότα άρτον έκ βρώμης 
κατεσκευασμένον, βεβρεγμένον πίτυρον, βεβρασμένα χόρτα. II συμ
φορά ήν άπερίγραπτος, έάν δέ πανταχοΰ έξερρηγνύοντο αίματηραί 

( συμπλοκαί, τοΰτο έγένετο, διότι πανταχοΰ ή πείνα διεδραμάτιζε τό 
πρόσωπον τοΰ άρχισυνωμότου, καί αύτή συνεδαύλιζε τόν βαθέως είς 
τά διάφορα κοινωνικά στρώματα είσδύσαντα πολιτικόν ερεθισμόν.

| Οί ΙΙαρίσιοι ήσαν ήδη μεγάλη πυριτιδαποθήκη, ήτις κατά πάσαν 
στιγμήν ήδύνατο νά έκτιναχθή βιαίως ■ μόνον όπλων έστερεΐτο ο 
λαός. Διοργάνωσίς τις ύπήρχεν ήδη. Παρ’ απασι δε τοΐς ξενοδο- 
χείοις τών Παρισίων άντήχει ή κλήσις ,,είς τά όπλα11! Τή δευτέρα 

| τής 13 Ιουλίου έξεκενώθ-η ή βασιλική αποθήκη τών έπίπλων 
(Garde-meuble) καί μετεκομίσθησαν αύτόσε τά έπηργυρωμένα τηλε
βόλα, ατινα δ βασιλεύς τοΰ Σιάμ. επεμψεν ώς δώρον πρός τόν 
,, βασιλέα τοΰ ήλιου11, αί ζωοτροφίαι, αί περικαφαλαΐαι τών ιπποτών, 
τά δόρατα τώ ιππέων, πάντα τά αρχαία δπλα, ατινα άπό άμνη- 
μονεύτων χρόνων εκειντο αυτόθι άποτεθησαυρισμένα. Όλονέν διεδίδετο 
ή εϊδησις περί παραιτήσεως τοΰ έν Παρισίοις πρωθυπουργού. Νΰν 
έξήφρισεν ή μανία· ή πόλις περιεζώσθη ύπό στρατιωτών, ήσθάνετο 

| δλονέν τόν κλοιόν στενότερον περισφίγγοντα αύτήν· έλήλυθεν ή ώρα, 
καθ’ ήν θά συνεκροτεΐτο άγων περί ζωής καί θανάτου· ή „ τελευταία 

j  ώρα τών γάλλων11 —  έφώνει τή Κυριακή ήδη άπό τραπέζης τίνος 
τοΰ καφφείου τοΰ βασιλικού άνακτόρου ό Κάμιλλος Δεμουλέν έν- 
θουσιών καί ένθουσιάζων, —  ,,ή ιερά στιγμή συμ.πάσης τής άνθ-ρω- 
πότητος, ενθα τύραννοι μετά τών τυραννουμένων θά έξοφλήσωσι 
τούς λογαριασμούς αύτών . . . “ Σύμπασα ή πόλις τών Παρισίων, 
σύμπασα ή Γαλλία ήχει ώς ύπό πατάγου καί βρόμου τοΰ ανεμο
στροβίλου, άπό τής μόνης φωνής: ,,είς τά δπλα11. Πυρετός κατέ
λαβε πάντα τά μέρη τής πόλεως διακαίων πάντας τάς κοινωνικάς 
τάξεις. Τέλος τή προ/ία τής Τρίτης γνωστόν γίνεται οτι έν τφ 
μεγάλφ άνακτόρφ τών άπομάχων παρά τό πεδίον τοΰ Ά ρεος 

| υπάρχει κεκρυμμένη οπλοθήκη. Ή  πόλις απασα σπεύδει πρός τό 
μέρος τούτο · ό βασιλικός επίτροπος μετά τοΰ προσωπικού τών 
υπαλλήλων, ό ίερεύς τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Στεφάνου εύρίσκονται έν
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τή πομπή ταύτη, δικηγόροι καί έμποροι, λόγιοι καί κληρικοί, πολΐται 
καί χειρώνακτες συναυξάνουσι τόν συρφετόν. Ύπέρ τάς 30.000 δπλα 
κεΐνται έν ταΐς άποθ-ηκαις τοΰ μεγάρου τών απομάχων. νΙΙδη ό σύγκλυς 
δχλος φέρει έπ’ ώμ,ων δπλον, έφωδιάσθη διά πυρίτιδος, ήδη διατελεΐ ών 
λαός πρό τοΰ οποίου δέον τις νά τρέμη: „ Εμπρός! είς τήν Βαστίλλην!“

Πώς έκυριεύθησαν τά φρούρια, ή ιστορία δέν θά δυνηθ-η 
επακριβώς νά περιγράψη. ’Ανάγκη νά στηριχθή έπί παντοίων, κατά 
τό μάλλον καί ήττον άμφισβητησίμων, παραδόσεων καί μόλις θά 
δυνηθή έκ τοΰ φοβεροΰ έκείνου ταράχου ν’ άκούση τήν φωνήν τής 
άληθείας. Ή  έφοδος αρχεται περί τήν 1 ώραν καί έπί πολύ δια- 
τελεΐ άνευ αποτελέσματος τίνος. Διότι τί δύνανται τά δόρατα καί τά 
άρχαιότροπα δπλα έναντίον τών παχέων τειχών! τί δύνανται τά 
έπηργυρωμένα τηλεβόλα τοΰ βασιλέως τοΰ Σιάμ απέναντι τών ισχυρών 
τειχών! Δέον νά θεωρηθ^ ώς τις αιματηρά άπόκρεως, καθ’ ήν οί 
άνθρωποι έκορυβαντίων μετά τών κρανών, τών άφροδιτών καί τών 
ιππικών δοράτων περί τά προεξέχοντα τείχη, ώς εί ήθελον νά νική- | 
σωσι τόν μ,εσαιώνα διά τοΰ ίδιου αυτών δπλου. Ό  άγών άποβαίνει 
ίδια πεισματωδέστερος, δτε ή γαλλική φρουρά ένοΰται μετά τοΰ λαοΰ 
καί αρχεται χρωμένη τοΐς τηλεβόλοις. Έν τούτοις ή Βαστίλλη Τστα- 
ται ώς κολοσσός, είς τούς δακτύλους τοΰ οποίου αγέλη πυγμαίων 
δάκνεται τετρωμένην τήν σιαγόνα. Τότε άμ.αξοποιός τις αναπήδα 
μεθ’ ορμής έπί τής στέγης οίκίσκου τίνος τοΰ φρουροΰ, προσκεκολ- 
λημένου είς τό άρχαΐον κτίριον, τοποθετείται έπί γεφύρας διά λογχών 
έσχηματισμένης καί έντεΰθεν ρίπτεται μεθ’ δλης τής Ορμής αύτοΰ 
έπί τής άλύσσου τής κινητής γεφύρας μεχρις ου ένδίδει αυτη καί 
ή γέφυρα καταπίπτει μετά πολλοΰ πατάγου. Αυτη έστιν ή πρώτη 
νίκη. Ό  άγών συγκροτείται ήδη περί τούς πυλώνας, δέον νά βιασθώ- 
σιν αί δύο κινηταί γέφυραι, τά δέ αρχαία τείχη διατελοΰσιν ασάλευτα. 
Όλίγιστοι άνδρες άρκοΰσι πρός προφύλαξιν τούτων. Ό  διοικητής δέ 
Λωνάϋ αναφέρει μόνον 82 απομάχους καί 32 έλβετούς, πρός 
τούτοις δέ καί 15 τηλεβόλα, τεθειμένα πρός προφύλαξιν τοΰ φρου
ρίου. Έκ τών έφορμ,ώντων επεσον ήδη ύπερ τούς εκατόν νεκροί, 
ένφ έκ τών φυλαττόντων, ήσφαλισμένων δπισθεν τών τοξοτίδων, είς 
καί μόνος. Ό  διοικητής τοΰ μεγάρου τών άπομ,άχων διέταξε μάλιστα 
ε’ίΛοσιν έκ τών στρατιωτών, ινα έκκοχλιώσωσι τόν λύκον τοΰ έμπυρέως 
τών έναποτεθηκευμένων 30,000 δπλων. Όλονέν κύματα άνθρώπων 
θορυβοΰσι περί τά τείχη καί ό άγών εξακολουθεί. Τέλος περί τήν 
5 μ. μ. ώραν ήχμαλωτίσθησαν οί ύπερασπίζοντες καί ή Βαστίλλη έάλω.

Δυστυχώς ή τοσοΰτον ισχυρά εκρηξις τής δυσαρέσκειας τοΰ 
λαοΰ, ή τοσοΰτον λαμπρά φλόξ τής γενικής άγανακτήσεως καί τοΰ 
θυμοΰ, εμελλε νά εύρη λυπηρόν τέλος. Τής καταιγίδος άπαλλαγεί- 
σης άπαξ τών δεσμών αύτής, δύσκολον αποβαίνει ήμΐν νά δεσμεύ- 
σωμεν αύτήν έκ νέου έντός τών ασκών αύτής. Ο Λωνάϋ καί τινες 
άλλοι έπονειδίστως έφονεύθησαν. 'II ιστορία φρίττει καί σήμερον ετι 
τόν λόγον περί τών κακουργιών τούτων καί ώμοτήτων ποιουμένη. 
Πράγματι είσιν δλως άποδοκιμαστέα, άλλά τί σημαίνουσι ταΰτα 
συγκρινόμενα πρός τήν άνέκφραστον έκείνην οδύνην καί θλίψιν τών 
θαπτομένων ζώντων, οδύνην, ήτις έπί δεκάδας έτών άντήχει είς τά 
κωιεά τείχη τοΰ φρουρίου ! Τά άρχεΐα τής Βαστίλλης μετεκομίσθησαν 
μ.ετά τήν αλωσιν είς τήν βιβλιοθήκην, ενθα έπί πολύν χρόνον διε- 
τέλεσαν έπιλελησμένα καί μόλις τφ 1840 έκ νέου, ούτως είπεΐν, 
άνεκαλύφθησαν. Ό  Φραγκίσκος Ρεβαισσόν έδημοσίευσε τά σπουδαιό
τερα τούτων έν έξ τόμοις, έν οίς καί ίκανάς ανακρίσεις, αϊτινες 
έξετελοΰντό ποτε διά βασάνων καί ειτα υπεγράφοντο υπό τών βασα
νιστών ,,βλέπων τις τά λίαν δυσανάγνωστα ταΰτα, ώς καί τάς διά 
τής φοβερωτέρας βασάνου άποσπωμένας υπογραφάς, φρικιά σύσσω- 
μος“ λέγει ο Ρεβαισσόν. Α λωθείσης τής Βαστίλλης εύρέθησαν 
έπτά ετι δεσμώται, έν οίς τρεις, οϊτινες ήγνόουν όλοσχερώς διατί 
έστέρησαν αύτούς τής έλευθερίας αύτών · είς μάλιστα τούτων έγένετο 
παράφρων. Τά φρούρια κατε σκάφη σαν, οί δέ λίθοι αύτών διε- 
σκορπίσθησαν πρός πάσας τάς διευθύνσεις · είς τών λίθων τούτων 
σώζεται ώς μνημεΐον περίεργον έν τφ έθνικφ τοΰ Μονάχου μουσείφ.

Σήμερον έπί τής θέσεως, ενθα άλλοτε ήν ή Βαστίλλη φωτίζεπ 
καί ζωογονεί τό ήλιακόν φώς καί ύψοΰται υπερήφανος ή στήλη 
,,τής έπαναστάσεως τοΰ Ίουλίου“ ώς τρόπαιον έλευθερίας. Ή  αύτή 
στήλη δείκνυσιν δτι τά αύτά αίτια δύνανται νά προκαλέσωσι τά 
αύτά άποτελέσματα. Ό  θέλων νά στέρηση τόν λαόν τοΰ δικαίου 
αύτοΰ, έξοντοΰται μετά τής στερήσεως ταύτης. Ή  παγκόσμιος ιστορία 
ζυμοΐ πάντοτε διά τοΰ αύτοΰ φυράματος καί τούτου ενεκα έπανα- 
λαμβάνεται. Ή  έπανάστασις τοΰ 1789 ήν φυσική απόρροια άκορέστου 
ανομίας συνισταμένη έκ τής φωνήν άφιείσης άγανακτήσεως μεταξύ 
τών άχθών στερουμένου λαοΰ καί τών προνομίων άπλήστου άριστο- 
κρατίας. Ί σ ω ς  ειλικρινής ειρήνη καί χρηστή ίσότης ήδύνατο ν’ άποσο- 
βήση άπό τής χώρας τήν φοβέραν καταιγίδα. Ό  γαλλικός λαός 
ήγάπα εισέτι τόν βασιλέα αύτοΰ, καί κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Κα- 
μίλλου Δεμουλή τόν ’Ιούνιον τοΰ 1789 ούδέ δεκάς δημοκρατικών 
ύπήρχεν έν Παρισίοις. Έν τούτοις τό γνωμικόν τής απολυταρχίας 
έστιν ,,τό πάν, ή μηδέν!“  Ούτο) λοιπόν εδει νά έξαφανισθη έν 
τή τυφλή καί αύτοκτόνφ άπληστίςι αύτής!

(Έ κ τοδ γερμανικού.)

 ®----------

ΤΕΡΠΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.
ΣΧΙΛΛΕΡΟ Γ 

Τ ό  χ ε ι ρ ό κ τ ι ο  ν.

Έν θηριομαχία παριστάμενος κατέναντι τοΰ περιβόλου τών 
λεόντων έκάθητο ό βασιλεύς Φραγκίσκος υπό τών μεγιστάνων τοΰ 
κράτους περιστοιχούμενος · ύπεράνω τούτων δμιλος μεγάλων δεσποινών 
έπέστεφε τό μεγαλοπρεπές τής όμηγύρεως.

Ποιεί σημεΐον διά τής χειρός ό βασιλεύς καί άνοίγεται εύρύς 
κλωβός, βραδεΐ δέ τφ βήματι λέων εισέρχεται είς τό θέατρον τής 
πάλης · άφωνον τό θηρίον θεωρεί περί αύτό βραδέως χασμώμενον · 
σείει τήν χαίτην, τανύεται καί κατακλίνεται έπί τοΰ έδάφους.

Δεύτερον ό βασιλεύς, ποιεί σημεΐον · δευτέρα μεγάλη άνοίγεται 
θύρα, έξ ής διά ταχέος άλματος τίγρις έφορμα. Έπί τή θέα τοΰ 
λέοντος μέγαν έκφέρει βρηχυθμόν, πλήττει τόν αέρα διά τής ούράς 
φοβερόν άποτελοΰσα κύκλον, έκβάλλει τήν γλώσσαν καί δειλώς περι
φέρεται περί τόν λέοντα, δστις βρυχαται άγρίως · ειτα δέ γογγύζουσα 
έξαπλοΰται έπί τοΰ έδάφους παρ’ αύτφ.

Καί τρίτον σημαίνει διά τής χειρός ό βασιλεύς · άπό άνοιγέν- 
τος κλωβοϋ εκφεύγουσι ταύτοχρόνως δύο λεοπαρδάλεις καί έφορμώσι 
διψαλέαι τοΰ άγώνος καί πΰρ πνέουσαι κατά τής τίγρεως, ήτις διά 
φοβέρας υποδέχεται αύτάς προσβολής · άλλ’ ό λέων βρυχώμενος 
έγείρεται . . . ησυχία διαδέχεται τά πάντα, έν κύκλφ δέ ήθροισμένα 
έξαπλοΰνται κατά γής τά τρομερά καί αίμοβόρα θηρία.

Τήν στιγμήν ταύτην άπό τοΰ χείλους τής εξέδρας ώραίας χειρός 
τό χειρόκτιον πίπτει έν μέσφ ακριβώς τής τίγρεως καί τοΰ λέοντος.

Πρός τόν ιππότην τής Λόργης στρέφεται ή δεσποινίς Κουνε- 
γόνδη καί τφ λέγει σκωπτικώς. -— Κύριε ίππότα, αν δ Ιρως υμών 
εινε τόσφ φλογερός, δσον πρό μικροΰ μοί ώμνύετε, λοιπόν! άναλά- 
βετέ μου τό χειρόκτιον.

Άδιστάκτως δ ιππότης κατέρχεται θαρραλέφ βήματι είς τό 
φοβερόν στάδιον καί, άπό τοΰ μέσου τών θηρίων, αναλαμβάνει εύτόλ- 
μως τό χειρόκτιον.

Έκπληξις καί τρόμος καταλαμβάνουσιν έπί τφ θεάματι τών 
ιπποτών καί τών δεσποινών τούς ομίλους. Ά λ λ ’ ιδού μετά τής αύτής 
πάντοτε άταραξίας ό ήρως έπαναφέρει τό χειρόκτιον. Έπευφημιαι 
άντηχοΰσι πανταχόθεν καί συγχαρητήρια, τρυφερφ δέ ερωτος βλέμ- 
ματι, —  μέλλουσαν ύπισχνουμένφ εύδαιμονίαν —  υποδέχεται αύτόν 
ή δεσποινίς Κουνεγόνδη. Ά λλά  ρίπτει αύτή περιφρονητικώς τό 
χειρόκτιον. — ,,Εύχαριστίας, δέν ζητώ ποσώς, κυρία.“ —  Καί έγκα- 
ταλείπει αύτήν διά παντός.
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.

Ο Ι Ι Ν Δ Ο Ι  Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Τ Α Ι .

Διάσημος γάλλος περιηγητής, έπί μακρόν έν Ινδική διατρίψας, 
άφηγεΐται τά επόμ,ενα, περί μαγνητιστικών φαινομένων, ών μάρτυς 
ύπήρξεν έν τή χώρα ταύτη, καί ατινα ύπό τε τήν εποψιν τής απλής 
περιεργείας καί τήν τοΰ έπιστημονικοΰ ενδιαφέροντος, θεωροΰμεν 
άξια ν’ άπασχολήσωσι τήν προσοχήν τών ήμετέρων αναγνωστών.

Έγνώριζον άπό πολλοΰ τούς ίνδούς έκείνους γόητας, τούς ύπό 
τών Βραχμάνων έν τή σιγή τών παγοδών μορφωθέντας, ών τά αύτο- 
σχέδια τερατουργήματα, πολύ ύπερτεροΰσι τά τών Ρόβερτ Χούδεν 
ταχυδακτυλουργικά κατορθώματα, καί παράγουσιν έπί τοΰ πρώτου 
τυχόντος, κατά βούλησιν, τά περιεργότατα τοΰ μαγνητισμού καί τής 
καταλήψιας φαινόμενα. Ό θεν δέν ώκνησα, εύκαιρίας έκάστοτε παρε- 
χομένης, νά παρευρίσκωμαι είς τά περίεργα ταΰτα ..πειράματα" · 
μεταχειρίζομαι άπό σκοπού τήν έπιστημονικήν ταύτην εκφρασιν, 
καθόσον, πλήν τών καθαρώς γοητειών, ειδον έν τοΐς ύπό τών φακίρων 
τούτων έκτελουμένοις, πράγματα τόσφ παράδοξα, τόσφ άνεξήγητα, 
ώστε διηρωτώμην πολλάκις, αν οί Βραχμάνες, έν τή μελέτη τών 
άποκρύφων έπιστημών, είς άς ένέκυπτον, δέν είχον κάμει, τφ οντι, 
μεγάλας καί σπουδαίας ανακαλύψεις έπί τών ζητημάτων, ατινα άνα- 
κινηθέντα πάλιν άπό τίνος έν Εύρώπη, δέν εύρον ή άπιστους άφ’ 
ενός καί φανατικούς άφ’ ετέρου, μ.ετά τής αύτής έπιμονής υποστηρί
ζοντας τάς ιδίας γνώμας καί τούς άντιφρονούντας αύτοΐς ώς παρά- 
Ίρονας θεωροΰντας. Θά περιγράψω άπλώς, δ,τι αύτοΐς δμμασιν 
ειδον, χωρίς, ούτε είς έξηγήσεις, ουτε είς συμπεράσματα νά προβώ, 
περιοριζόμενος, ώς απλούς ιστορικός, ν’ αναφέρω τά πράγματα καί 
τά φαινόμενα, δπως έτελέσθησαν. Κηρύττω άδιστάκτως είς έκείνους 
τών άναγνωστών μου, δσοι ήθελον θεωρήσει παράδοξα, δσα θέλω 
άναφέρει, δτι έν ταΐς κατωτέρω έκτιθεμένοις, δέν ύπάρχει ούδέ εν 
γεγονός, ού μάρτυς δέν ύπήρξα, καί ούτινος δέν πιστοποιώ τήν άκρί- 
βειαν, χωρίς ν’ άξιώ, νά έξηγήσω αύτό.

Όταν, έν κομψή μαρμαροστρώτφ καί κατά τόν άνατολικόν 
τρόπον διεσκευασμένη αιθούση συνήχθημεν πάντες, προσηνέχθη ό 
καφές, ΙΙούρ Σαλέμ, έντός κυπέλλων έκ μαύρης γής τοΰ Κοεμπα- 
τούρ· έκαστος έτοποθετήθη, ώς έβούλετο, έπί τοΰ ανακλίντρου, δ δέ 
Σίρ Μάξβελλ, ό ξενίζουν ημάς, διέταξε τόν ύπηρέτην του νά είσα- 
γάγη τόν γόητα.

Μετά τινας στιγμάς, ίνδός σχεδόν ολόγυμνος ένεφανίσθη, 
χαλκόχρους τήν δψιν, άσκητικήν εχων τήν μορφήν καί λάμπον τό 
βλέμ,μ,α. Περί τόν τράχηλόν του, τούς βραχίονας, τάς πλευράς καί 
ολόκληρον τό σώμα, διαφόρου δγκου οφεις ήσαν περιτετυλιγμένοι, 
ούδέν, κατά τήν στιγμήν ταύτην, ζωής σημεΐον παρέχοντες · έφαίνοντο 
κοιμώμενοι.

Τάς δύο χεΐρας έπί τοΰ μετώπου έπιθείς καί έλαφρώς ύπο- 
κλινάμενος, ό φακίρης, άπήγγειλε τήν ίεράν φράσιν, ής άνευ ούδείς 
ίνδός θά  έτόλμα νά πλησιάση ύμΐν.

—  Σαλάμ, σαέπ, δ θεός ειη μεθ’ ή μών ! ’Ονομάζομαι Σίμπ 
Χοντόρ, υιός τοΰ Σίμ,π Γκουτνάχ Μανά.

—  Σαλάμ, Σίμπ Χοντόρ, υιέ τού Σίμ,π Γκουτνάχ Μανά, 
άπήντησεν ό οικοδεσπότης, δώη σοι δ θεός, ν’ άποθάνης θεωρών 
τόν Γάγγην! εύρίσκεσαι έν τφ οικφ τοΰ Ρισσαλτάρ (διοικητοΰ) τών 
λευκών σπαχήδων.

—  Τί θέλετε παρ’ έμοΰ; έξηκολούθησεν ό ίνδός.
—  Ή  φήμη σου άφίκετο μέχρις ήμών · έπιθυμ.οΰμεν νά 

δείξης είς ημάς δ,τι γινώσκεις νά πράττης.
—  Υπακούω είς τάς διαταγάς τοΰ Σιβά, δστις μέ ώδήγησε 

πρός ύμ,άς.
Ταΰτα είπών ό Ίνδός, έκάθισεν ένοκλάζων έπί τοΰ λιθοστρώ

του · πάραυτα. οί περί τό σώμα αύτοΰ τετυλιγμένοι οφεις, ήρχισαν

νά έγείρωσι τήν κεφαλήν, ήρέμα συρίζοντες καί χωρίς νά φαίνωνται 
ήρεθισμένοι · ακίνητος, τούς δφθαλμ.ούς ύψών πρός τόν ούρανόν, δ 
φακίρης άπήγγειλε τρις ίεράν τινα ώδήν.

Έπικαλεσθείς ουτω τούς εύμενεΐς θεούς, ό φακίρης, ήρξατο 
τών γοητειών αύτοΰ. Παραλείπω πάν δ,τι άφορά είς τήν δεξιότητα 
τών χειρών καί τήν θαυματοποιΐαν, καθόσον εύχερώς τούτον; δύναται 
τις νά λάβη ιδέαν έκ τών έν Εύρώπη σχοινοβατών, καίτοι ούτοι 
είσίν ασύγκριτους ήττον έπιτήδειοι τών ίνδών γοήτων. Πράγματι, 
οί τελευταίοι ούτοι ούδενός ποιούνται χρήσιν δργάνου ή βοηθήματος· 
ούτε τάς διπλάς τραπέζας, ούτε τάς κοτόλας, ούτε τάς άνεξαντλήτους 
φιάλας, ούτε τάς σφαίρας, τάς έντός άλλήλων είσερχομένας, γνωρί- 
ζουσιν · ούδέν δύνανται νά κρύπτωσιν έφ’ εαυτών, διότι ώ ς  μ,όνον 
ένδυμα φέρουσι τεμάχιον υφάσματος, ε’ίκοσι τετραγωνικών έκατοστο- 
μέτρων έν ε’ίδει άμπελοφύλλου.

Πάντα ταΰτα έγένοντο ώς προεισαγωγή · ή άληθής παράστασις 
εμελλεν ήδη ν’ άρχίση. Λαβών είδός τι μικροσκοπικοΰ άπλοΰ καλου- 
μένου βαγκουτάχ, δπερ εφερεν έπί τών βοστρύχων τής κόμης του, 
ό Σίμπ Χοντόρ, ήρξατο νά παράγη δι’ αύτοΰ ήχους μόλις αντι
ληπτούς καί λίαν παρεμφερείς τφ κελαδήματι τοΰ τ α λ α π ά κ α  
(έλαιοπότου), είδους πτηνοΰ, ουτω καλουμ-ένου, διότι άγαπα καθ’ 
υπερβολήν τόν καρπόν τοΰ κοκκοφοίνικος, δν ερχεται καί συλλέγει, 
καί διά μέσου ετι τών ποδών τών έλεφάντων, έν τοΐς έλαιομύλοις. 
Ό  ίνδός έμιμεΐτο θαυμασίως τό άσμα τοΰ πτηνού τούτου, ένφ δέ
5 ~ r rr _  ν>  y ν  ι 5 -ήπορουμεν, τίνος ενεκα ποιεί τούτο, ειΟομεν τους οφεις ν αποσποινται 
κατά μικρόν άπό τών μηρών, τών βραχιόνων καί τοΰ τραχήλου 
αύτοΰ καί νά δλισθαίνωσιν άλληλοδιαδόχως έπί τοΰ μαρμαρόστρωτου 
έδάφους. Μόλις έκαστος οφις ήγγιζε τό έδαφος, άνήγειρε τήν 
κεφαλήν καί τό τρίτον σχεδόν τού σώματος καί ήρχιζε νά ταλαν- 
τεύηται έρρύθμως άκολουθών τόν χρόνον, δν δ φακίρης εδιδεν είς 
τό μέλος· ήσαν περί τούς δέκα, πάντες έκ τοΰ είδους τών κοπρά-  
καπέλ ,  τών έπικινδυνωτάτων τής Αφρικής.

Αίφνης ό φακίρης, ρίψας τό δργανόν του, ήρξατο νά έκτελή 
κινήσεις τινας τών χειρών ένώπιόν τών δφεων, προσβλέπων αύτούς 

j ατενώς μετά παραδόξου έκφράσεως, χωρίς ούδείς τοΰ προσώπου 
αύτοΰ μΰς νά κινήται · ήδύνατο νά έκλάβη τις τήν κεφαλήν του, 
ώς χυτήν έξ ορειχάλκου κεφαλήν. Εί καί τό βλέμμα τοΰ φακίρου 
δέν διηυθύνθη πρός έμέ, ήσθάνθην μετά μικρόν αόριστόν τινα δυσ
θυμίαν καί άπέστρεφον τά βλέμματα, ΐν’ άποφύγω τήν γοητείαν · 
πάντες οί παριστάμενοι εύρίσκοντο ύπό τό κράτος τών αύτών έντυ- 
πώσεων.

Τήν στιγμήν ταύτην μικρός σο κ ρ ά ,  νεαρός υπηρέτης, εργον 
εχων νά φέρη πύρ διά τά σιγάρα, μή άντέχων είς τήν έ'λξιν επεσε 
κατά γής καί άπεκοιμ-ήθη· παρήλθον ουτω πέντε λεπτά· μ,αγνητικά 
ρεύματα, άδιαφιλονεικήτου δυνάμεως, άπέρρεον πράγματι άπό τοΰ 
άτόμου καί τής θελήσεως τοΰ γόητος · ήσθανόμεθα πάντες, δτι άν 
άπ’ εύθείας άπηυθύνετο πρός ήμάς, θ ’ άπεκοίμιζε πάντας έντός 
τινων δευτερολέπτων.

Τοιαύτη ήν ή παραγομένη επιρροή ώστε δέν έβλέπομεν πλέον 
τούς οφεις, εύρισκόμεθα δέ ύπό τό κράτος ίσχυράς αλλοφροσύνης, 
δτε ό Σίμπ Χοντόρ ήγέρθη · έκίνησε δίς, πρός τόν ύπηρέτην άπευ- 
θυνόμενος, τάς χεΐρας χωρίς ν’ άνεγείρη αύτόν καί τφ είπε. ,,Δός 
τό πΰρ είς τόν διοικητήν." Τό σιγάρον τοΰ Σίρ Μάξβελλ, ήν τφ 
δντι έσβεσμένον ό παΐς ήγέρθη άνενδοιάστως, ουδόλως κλονούμενος 
καί ύπήγε νά προσφέρη τό πύρ είς τόν κύριόν του · τόν έκέντησαν, 
τόν Ισυραν κατά διαφόρους τρόπους · ό ύπνος ήν άδιαφιλονείκητος · 
μάτην τφ ώμιλήσαμεν καί ήμεΐς καί ό διοικητής, δίδων αύτφ δια- 
ταγάς · δέν έκινήθη άπό τής παρά τφ κ. Μάξβελλ θέσεως αύτοΰ, 
ή δτε ό φακίρης, δστις μόνος συνεκοινώνει μετ’ αύτοΰ, διέταξε τούτο. 
Ά ν  ό υπηρέτης μή έκοιμάτο, ό φακίρης δέν θά  κατόρθωνεν, ούτε 
ποτήριον δδατος νά ζητήση καί λάβη, άνευ τής συναινέσεως ήμών.

Έστράφημεν τότε πρός τούς οφεις · θέαμα παραδοξότερον 
άνέμενεν ήμάς · οί οφεις ύπό τοΰ μαγνητικοΰ ρεύματος παραλελυ-
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μένοι, εκειντο εκτάδην έπί τών μαρμάρων, ώς κλάδοι ξύ λ ο  · δεν 
έπρόφθασαν μάλιστα, ναρκωθέντες, νά λάβωσι τήν συνήθη αύτοΐς 
θέσιν προσηγγίσαμεν τά επικίνδυνα ταΰτα ζώα, έπί στιγμήν άβλαβή 
καταστάντα· ούδεμία παρετηρεΐτο κίνησις, άλλ1 ή έλαφρά τις νεορική 
συστολή, ώσεί ρΐγός τι δπό το δέρμα, δπερ έξεδήλου τήν ζωήν.

Ό  φακίρης τότε ενευσεν ήμΐν, νά λάβωμ,εν τούς δφεις είς τάς 
χείρας, οπερ έπράξαμεν μ,ετά τίνος δισταγμού. Όποια όπήρξεν ή 
εκπληξις ήμών, δταν εϊδομεν, δτι ήδονάμεθα ν1 άνεγείρωμεν αύτούς 
λαμβάνοντες άπό τής μ,ιάς άκρας, ώς ανεγείρει τις ράβδον · ευρί
σκοντο έν πλήρει καταλήψια.

Ά φοΰ ίκανώς έξητάσαμεν αΰτούς, τούς κατεθέσαμεν έπί τοΰ 
έδάφους, ενθα ό φακίρης άφύπνισεν αύτούς άλληλοδιαδόχως. Κ αθ1 
δσον έκαστος δφις άνεκτάτο τών αισθήσεων τήν χρήσιν άνελάμβανεν 
άφ ’ έαυτοΰ, τήν περί τόν τράχηλον, τούς βραχίονας καί τό σώμα 
τοΰ γόητος θέσιν του.

Μετά τής αύτής ευκολίας καί διά περισσοτέρων τινων κινή
σεων δ Σίμ,π Χοντόρ μετεβίβασε τόν υπηρέτην, άπό τής καταστάσεως 
άπλοΰ υπνου είς τήν καταληπτικήν κατάστασιν, καί κατά τήν έπι- 
θυμίαν ήμών έπανέφερεν αύτόν άπό τής μιας είς τήν άλλην κατάστασιν.

Έρωτηθείς άν, χωρίς ν1 άποκοιμίση ήμάς, ήδύνατο νά κατα- 
στήση ήμάς υποχειρίους τής μαγνητικής του δυνάμεως, έμειδίασε j 
καί παρεκάλεσεν ήμάς νά καθεσθώμεν. Ά φοΰ  δέ σονεμορφώθημεν 
τη έπιθυμίε;' αύτοΰ, έπλησίασεν ένί έκάστφ καί μετέδωκε τό μαγνη- 
τικόν αύτοΰ ρευστόν είς τάς κνήμας ή μ ώ ν  αύτοστιγμεί άπωλέσαμεν 
τοΰ μέλους τούτου τήν χρήσιν καί κατέστη ήμΐν άδύνατον, ν1 άπαλλα- 
γώμεν τοΰ άνακλίντρου καί περιπατήσωμεν.

Ό  Σίμπ Χοντόρ έποίκιλε τό θέαμα παράγων φαινόμενα θελή- 
σεως έπί άψύχων αντικειμένων · δέν τολμ,ώ, νά περιγράψω τά ποι
κίλα παίγνια, άπερ έξετέλεσεν . . ., υπάρχουσι πράγματα, ατινα δέν 
δύναταί τις νά εϊπη, καί άν ίδίοις δμμασιν ειδεν αύτά, έκ φόβου, 
μή έκληφθη ώς διετελέσας ύπό τό κράτος άνεξηγήτου παραλογισμοΰ. 
Καί έν τούτοις, δεκάκις, είκοσάκις είδον τόν φακίρην, κατορθοΰντα 
τά αύτά αποτελέσματα, έπί τής αύτής άψύχου υλης.

Υπάρχει τι βεβαίως έν τούτοις . . . Ουτω, τό νά κατορθοΐ, 
νά ώχριώσι καί σβύνονται αί λαμπάδες, άς κατά διαταγήν αύτοΰ 
ήναπτον είς τά άπώτατα τοΰ οικήματος μέρη, νά κινη τά έπιπλα, 
τά ανάκλιντρα, έφ1 ών έκαθήμεθα, νά άνοίγη καί νά κλείη τάς 
θύρας, ταΰτα δέ χω ρίς. νά έγείρηται έκ τοΰ έδάφους, ήσαν άπλά 
παίγνια διά τόν γόητα. Ίδών άπό τοΰ παραθύρου ίνδόν άνασύροντα 
οδωρ έκ φρέατος έ'καμε μίαν μόνην κίνησιν, καί τό σχοινίον δέν 
έτυλίσσετο πλέον έπί τής τροχαλίας, πρός μεγάλην άγανάκτησιν τοΰ 
ίνδοΰ κηπουρού, δστις ήγνόει ποΰ ν1 άποδώση τό πράγμα · διά δευ- 
τέρας κινήσεως άπέδωκεν είς τό σχοινίον τήν έλευθερίαν τής κινήσεως.

Θά ε’ϊπωσιν ϊσως, δτι κακώς ειδον, δτι έν πάσι τούτοις ούδέν 
άλλο ύπάρχει ή έ'κτακτος έπιδεξιότης καί ευστροφία. Δυνατόν, δέν 
φιλονεικώ, άφηγοΰμαι απλώς, προστίθημ,ι δέ μίαν έ'τι λέξιν · εκα
τοντάδες, χιλιάδες άνθρώπων, είδον καί βλέπουσι καθ1 έκάστην, ώς 
έγώ, τά αύτά πράγματα · εύρέθη είς μόνος έν αύτοΐς, Ϊνα άποκα- 
λύψη τό μυστικόν τούτων καί παραγάγη τά αύτά φαινόμενα; Ε π α
ναλαμβάνω δέ λέγων, δτι πάντα ταύτα δέν τελούνται έν θεάτρψ, 
διά πάντων τών έργαλείων καί τών μηχανικών βοηθημάτων. Ό χι, 
εις έπαίτης, κατά γής καθήμενος, παίζει μετά τής διανοίας, τών 
αισθήσεων καί μ,ετά παντός, δ,τι κατά συνθήκην άποκαλοΰμεν 
άναλλοιώτους τής φύσεως νόμους, ών φαίνεται ουτος κατά βούλησιν 
μεταβάλλων τήν πορείαν.

Μεταβάλλει δέ, τώ δντι, τών νόμων τούτων τήν πορείαν; 
Ούχί, άλλά μεταστρέφει αύτούς, τη βοήθεια δυνάμεων, αϊτινες είσίν 
ήμΐν άγνωστοι, λέγοοσιν οί πιστεύοντες.

Ό  Σίμπ Χοντόρ, εθηκε τέρμα είς τό θέαμα, διά τοΰ περιεργο- 
τάτου τών δσων έν Ίνδί^ ειδον παιγνίων, δπερ, σπεύδω νά δηλώσω 
δτι πολλοί περιηγηταί περιέγραψαν, ϊνα μή φέρω μόνος τής διηγή- 
σεως τήν ευθύνην. Ζητήσας ράβδον, ο φακίρης, έστήριζε τήν 
άριστεράν χεΐρα έπί τοΰ μήλου τής ράβδου καί ύψούμενος κατά 
μικρόν, τούς δέ πόδας εχων διεσταυρωμένους, έ'μεινε μετέωρος είς 
ύψος δύο ποδών άπό τού έδάφους, ακίνητος ώς άγαλμα, ούδέν άλλο 
έ'χων στήριγμα, ή τήν ράβδον, ήν τφ ε'δωκαν.

Όταν δ Σίμπ Χοντόρ, λαβών τήν άμ,οιβήν αύτοΰ, άπήρχετο, 
έπλησίασα αύτφ καί τω είπον.

—  Ό  υιός τοΰ Γκουτνάχ Μανά, δύναται ν1 άπαντήση είς
έρώτησιν, ήν έπιθυμ,ώ νά τφ απευθύνω;

—  Όμίλει, θά  εϊπω, δ,τι έπιτρέπεται.
—  Γνωρίζω δτι οφείλεις νά μή άποκαλύψης τά μυστήρια,

είς ά έμυήθης · έπεθύμουν δμ,ως νά μάθω παρά σοΰ, άν ενεργής 
έπί τής ένοργάνου καί αίσθανομ,ένης υλης, οίον, τών δφεων, τοΰ 
υπηρέτου, τοΰ κηπουρού, ούς έκαμες κατά βούλησιν νά σοί ύπα- 
κούσωσι, διά τών αύτών μέσων, ατινα χρησιμοποιείς καί έπί τής 
άνοργάνου καί άναισθήτου υλης, τών λαμπάδων, άς άπέσβεσας, τών 
καθεκλών καί τών έπίπλων, ά έκίνησας.

—  Έ ν μόνον εχω μέσον, δπως δεσπόζω άμφοτέρων.
—  Ποιον είνε τοΰτο;
'II θέλησις . . .  δ άνθρωπος, δστις είνε ή συνισταμένη πασών 

τών πνευματικών καί υλικών δυνάμεων, οφείλει νά δεσπόζη πασών.
—  Τοΰτο μόνον εινε;
—  Ούδ1 αυτοί οί Βραχμάνες θά  ήδύναντο νά εϊπωσί τι πλει

ότερον.
—  Εύχαριστώ, Σαλάμ, Σίμπ Χοντόρ.
—  Σαλεμ σαέπ.
Καί διά τής χειρός χαιρετίσας τόν ταγματάρχην καί τούς 

προσκεκλημένους, ώς είχε πράξει είσελθών, δ φακίρης άπήλθε καί 
έξηφανίσθη διευθυνόμενος πρός τήν τω Σιβό£ άφιερωμένην παγόδαν, 
είς ήν ήτο προσκεκολλημένος.

 # ----------

ΠΡΟΕΞΕΤΑΣΙΣ.
(Μετά εικόνος.

Ή  έπιμελής μήτηρ, πριν ή τό τέκνον της είς τήν Σχολήν 
άποστείλη, φροντίζει νά βεβαιωθη, άν παρεσκευασμένον είς τό τοΰ 
σχολείου μάθημα, άπέρχεται. Ό  τής θελκτικής ταύτης είκόνος 
ποιητής κ. Οΰγος Έμιχεν, φαίνεται άληθής καλλιτέχνης, γινώσκων 
τό μ,υστήριον τοΰ νά παρέχη είς τά πλάσματα τής συλλήψεως καί 
τής τέχνης αύτοΰ, τόν τύπον τοΰ άληθοΰς έν τω καλφ, διά τής 
πιστής καί τελείας τών γραμμών καί τών στάσεων άπομιμήσεως. 
Άπλοΰν βλέμμ,α έπί τών τοιούτων έργων έφελκύει ζωηρώς καί 
δεσμεύει έπί μακρόν τήν προσοχήν τοΰ θεατοΰ, ή δέ κατόπιν μερι- 
κωτέρα. τών λεπτομερειών τής παραστάσεως έξέτασις, άναγκάζει αύτόν 
ν1 αναγνώριση καί βαθύτερον νά έκτιμήση τοΰ ζωγράφου τό καλλι
τεχνικόν τάλαντον καί τής θείας τοΰ Άπελλοΰ τέχνης τήν μαγικήν 
γοητείαν.
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ΕΚΤΟΡΟΣ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Α .

Έ κ  τοΰ γαλλικού 

δπό

Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΓ.
(Συνέχεια· Ί8ε προηγ. φόλλον.)

V.

Ά π ό διετίας, εξ δτου ή κυρία Γριπά κατφκει έν τφ κατά το 
άλσος Μονσώ μεγάρφ αύτής, ο,τι έφοβεΐτο ειχε πραγματοποιηθή · ή 
έν τφ μεγάρφ τούτφ έγκατάστασις μιας χήρας καί δύο τέκνων υπό 
πολλών έθεωρήθη ώς πρόκλησις είς τήν δημοσίαν συνείδησιν. Όποΐαι 
κατακραυγαί!

—  Βαδίζει είς τά ίχνη τού συζύγου της, ή κυρία Γριπά.
—  Είνε υβρις τούτο είς τούς δυστυχείς, τούς οποίους κατέ- 

στρεψεν αυτός ό κλέπτης Γριπά!
—  Δέν έπιδεικνύει τις τοιουτοτρόπως τήν ατιμίαν του, άλλά

τήν κρύπτει.
Μή άρκούμενοι δέ είς τάς φωνασκίας προέβησαν καί είς τά

εργα. Αμφοτέρωθεν τών κεχρυσωμένων τού μεγάρου κιγλιδωμάτων
προέβαλλον δύο έξέχοντα οικήματα άποτελούντα τό έπί τής οδού 
αέτωμα τού κτιρίου, χρησιμεύοντα δέ τό μέν διά τά ιπποστάσια καί 
τάς άμαξας, τό δέ διά τήν κατοικίαν τού θυρωρού καί τούς απο
πάτους. Πρωίαν τινά εόρέθη έπί τού λευκού λίθου τών οίκίσκων 
τούτων διά έρυθροΰ μολυβδοκονδύλου μεγάλοις γράμμασι κεχαραγ- 
μένη ή έπιγραφή ,,Γρικά ό κλέπτης“ · άπεσβέσθη παραχρήμα. Μετά 
τινας ήμέρας εόρέθη έτέρα, ητις δέν ήτο μέν υβρις χυδαία, ώς ή 
πρώτη, άλλ ούχ ήττον σκληροτέρα έν τή έπιτετηδευμένη αυτής υφή.

Καί έν τούτοις ή κυρία Γριπά νέα καθ’ έκάστην έπενόει μέσα, 
ινα καταστήση αυτή συγγνωστήν τήν κτήσιν τών χρημάτων τούτων, 
ατινα κατέκαιον τούς δακτύλους της, διά τών οποίων διήρχοντο.

Πόσοι μεταξύ έκείνων, οΐτινες έφθόνουν καί υβριζον αυτήν, 
θά  τήν φκτειρον, άν ήθελον παρευρεθή μίαν μόνην πρωίαν έν τφ 
ο’ϊκφ αύτής !

Κ αθ ’ εκάστην, κατά τε τόν χειμώνα καί τό θέρος, κατέλειπε 
τόν θάλαμον αύτής τήν έβδόμην ώραν καί κατήρχετο είς τό γρα- 
φείον, οπερ ό Γριπά είχε παρασκευάσει έν τφ ίσογαίφ, καί τό 
όποιον έκείνη διετήρησεν οπως είχε τοΰτο διαθέσει δι’ ιδίαν αυτού | 
χρήσιν ό Γριπά. Ούδέν περιττόν όπήρχεν έ'πιπλον έν τφ εύρεΐ τούτφ 
δωματίφ · δύο μεγάλαι τράπεζαι, ινα εκτίθενται έν αύταΐς τά έγγραφα 
καί σχέδια, εν γραφεΐον, έν δέ ταίς τρισί πλευραΐς κατά μήκος τών 
τοίχων σκευοθήκαι έξ έβένου όψηλαί καί είς χωρίσματα διηρημένα’- 
πρός κατάταξιν τών έγγραφων κατά τάξιν αλφαβητικήν · ή δέ τετάρτη 
πλευρά κατέναντι τών θυρίδων ήν έξ όλοκλήρου κατειλημμένη υπό | 
ύπερμεγέθους σιδηρού χρηματοκιβωτίου όκτώ έ'χοντος θυρόφυλλα, 
δπερ ήτο θαύμα τέχνης σιδηρουργικής καί τό περιεργότατον τού I 
γραφείου άντικείμενον. Έν αύτφ υπήρχε διαιεταγμένον καί σεση- ί  

μασμένον τό χαρτοφυλάκιον τής περιουσίας ταύτης · έ'ν τινι τών 
χωρισμάτων έφυλάσσοντο οί πολύτιμοι λίθοι καί τά κοσμήματα τής 
κυρίας Γριπά. Βιβλία ούδαμού έφαίνοντο, διόιι ό Γριπά άνεγίνωσκε 
μόνον ο,τι ήν χρήσιμον είς τάς άνάγκας αυτού · άλλ’ ούδέ καλλι
τεχνικόν τι έ'ργον, τοΰ τόπου δντος ακαταλλήλου · τούς τοίχους μόνον 
έκάλυπτε σειρά δερμάτινων όθονών διά ψηφωτών κοσμημάτων δια- 
πεποικιλμένων καί εικόνες, υπό όλλανδών βεβαίως γεγραμμέναι τεχνι
τών, παρίστανον σκηνογραφίας τής θαλάσσης, προϊόντα τής τέχνης 
τού 170u αίώνος.

Ά μ α  δέ έν τφ γραφείφ καθημένη ή κυρία Γριπά, έπίεζε τό 
μήλον κώδωνος καί είσήρχετο παρευθύς γέρων βραχύσωμος, ολως 
κατερρυτιδωμένος καί κατεσκληκώς, άλλ’ ούχ ήττον ζωηρός καί 
περιβολήν έ'χων λίαν εύσχημον καί έπιμεμελημένην. Ή το ό κύριος

Πούο, ό έπιστάτης καί γραμματεύς αύτής, δστις είς πάσας τάς υπο
θέσεις, μικράς τε καί μεγάλας, άνεπλήρου τόν άρχηγόν τοΰ οίκου, ήν 
δέ πρότυπον τιμιότητος, υπηρέτης πλήρης ζήλου, σύμβουλος πιστός 
καί φίλος.

Συμπατριώτης καί παιδικός τού Γριπά σύντροφος ό Πούο, 
ούδέποτε ειχεν έγκαταλείψει τόν φίλον αύτοΰ άπό τής ήμέρας, καθ’ 
ήν ειχεν έ'λθει παρ’ αύτφ έκ τής έπαρχίας του, έλκυόμενος ύπό τής 
τύχης έκείνου, συναναβαίνων μετ’ αύτοΰ, δταν έκεΐνος άνυψοΰτο, 
τείνων αύτφ χεΐρα βοήθειας, δταν κατήρχετο τής τύχης τήν κλίμακα, 
άνυψών καί ένθαρρύνων αύτόν. Όταν δέ ό Γριπά άπέβαινε δύναμις 
οικονομολογική, ό Πούο ήττον έκείνου τολμηρός καί έπιχειρηματίας, 
μετριώτερος κατά :ούς πόθους καί τήν φι? οδοξίαν, πρός δέ τούτοις 
καί τύπος αύστηράς τιμιότητος, ήρκεΐτο είς τήν άνευ κινδύνων έξα- 
σφάλισιν μικράς περιουσίας, πλέον ή έπαρκούς διά τάς μέτριας αυτού 
άνάγκας. Κατέκρινε πολλάκις τόν Γριπά προσπαθών νά περιστέλλη 
αύτόν, άλλ’ είς μάτην. Ό  Γριπά προσείχεν είς τάς παρατηρήσεις 
αύτοΰ, μόνον δταν ύφίστατο άποτυχίαν, ούδέποτε δέ δταν έθριάμβευεν. 
Ούτως είχε ψέξει καί τόν γάμον τού φίλου αύτοΰ καί πάντα έκίνησε 
λίθον ινα τόν παρακώλυση. Τί ιδέα! Όποία μωρία! έν τοιαύτη 
ηλικία! Άποτυχών έβδελύσσετο τήν νεαράν γυναίκα. Έδέησε δέ νά 
παρέλθη χρόνος ικανός καί νά έξασκήση αυτη έπιτηδειότητα καί 
διπλωματίαν, ινα προσοικειωθη αύτόν. Ά λ λ ’ άπαξ μεταβαλών τάς 
διαθέσεις άφωσιώθη αύτή ολόκληρος, γενόμενος φίλος τής γυναικός 
θερμότερος ή ό σύζυγος αύτής · ή γέννησις τών τέκνων συνεπλήρωσε 
τήν ύποδούλωσιν αύτοΰ · άν ήσαν τέκνα αυτού δέν θά  τά ήγάπα 
πλειότερον. Μετά τόν θάνατον τού Γριπά παρέσχεν έαυτόν έξ ολο
κλήρου είς τήν διάθεσιν τής χήρας, καίτοι δέ τό προκεχωρηκός τής 
ήλικίας του άπήτει τήν άνάπαυσιν άπεδέχθη δμως τής κολοσσιαίας
έκείνης περιουσίας τήν διαχείρισιν, άφιερών είς τό εργον τούτο καί
χρόνον καί κόπον μάλλον έξ άφοσιώσεως ή χάριν τής έκ τούτου
ώφελείας. Καίτοι κατακρίνων τόν τρόπον, δι’ ού είχε πλουτήσει ό
Γριπά, ήν δμως ήδη υπερήφανος διά τόν πλούτον τούτον, ον έπέ- 
βλεπε καί περί ού έμερίμνα ώς εί άνήκεν αύτφ. Ούτως ούδέποτε 
κατέλειπε τήν θέσιν του, καί δταν έκάλει αύτόν ή κυρία Γριπά ένε- 
φανίζετο φέρων ύπό μάλης τάς ογκώδεις αύτοΰ σημειώσεις.

Κατά πρώτον άντήλλασσον φιλικάς τινας λέξεις, έπληροφοροΰντο 
άμοιβαίως περί τής υγείας των. Ό  Πούο ήρώτα περί τών τέκνων 
αύτής, περί τών ασχολιών καί τών διασκεδάσεων αύτών.

Τούτων δέ έν σπουδή διαμειφθέντων ό Πούο έταξιθέτει έπί 
τοΰ γραφείου τά έγγραφα, έλάμβανε τήν θέσιν αύτοΰ καί ήρχιζον 
τότε αί περί σπουδαίων υποθέσεων συσκέψεις.

Ό  Πούο έ'διδε λόγον περί τών υποθέσεων, άς είχε διεξαγάγει 
τήν προτεραίαν καί έξέθετεν έκείνας, δσαι εμελλον νά παρουσιασθώσι 
τήν ήμέραν έκείνην γνωμοδοτών περί τού καλλίστου, κατ’ αύτόν, 
τρόπου τής λύσεως αύτών · είτα άπεσύρετο, ούχί ινα έπανέλθη 
οΐκαδε, άλλ’ ινα έγκλεισθή έν γραφείφ, συνεχομένφ μετά τού τής 
κυρίας Γριπά, δπου εμενεν είς τήν διάθεσιν αύτής, έτοιμος ν’ άπαν- 
τήση είς πρώτην αύτής πρόσκλησιν.

Τότε ή κυρία Γριπά ήρχιζε νά δέχηται τούς άπό τής πρωίας 
συνηθροισμένους καί άναμένοντας έν τφ άντιθαλάμφ.

Ή σαν δέ ούτοι πολλοί καί ποικίλοι · Ύπήρχον μεταξύ αύτών 
έφευρέται έρχόμενοι, ίνα ζητήσωσιν εν έκατομμύριον υπέρ της άνθρω- 
πότητος καί τής δόξης, τής τιμής καί τής εύδαιμονίας τής Γαλλίας, 
έπαΐται δυναμένοι νά σωθώσι δι’ ενός είκοσαφράγκου, δπερ έζήτουν 
υπό τήν ιδιότητα δανείου, έννοεΐται, δχι συνδρομής, ήν δέν θά 
έδέχοντο, εργολάβοι έ'χοντες νά προτείνωσι λαμπράν καί άσφαλε- 

j στάτην έπιχείρησιν, τραπεζΐται έ'χοντες άνάγκην κεφαλαίων, κωμφδοί 
πενόμενοι αφηγούμενοι συγκινητικάς ιστορίας, άς άπήγγελλον, διά 
δεκάτην ίσως φοράν, μετά φωνής τρεμούσης καί διακεκομμένης ύπό 
δακρύων καί στόνων, άληθεΐς ένδεεΐς, οΐτινες ούδέν έ'λεγον, άλλ’ 
έψιθύριζον μόνον άκατανοήτους τινας λέξεις, καθολικοί ιερείς, ίερα- 

| πόστολοι διαμαρτυρόμενοι, καλλιτέχναι, γυναίκες, ών ήπειλεϊτο ή τιμή,
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χαρτοπαΐκται φέροντες είς τό θηλάκιον πεπληρωμένον περίστροφον 
καί έτοιμοι ν’ αύτοκτονήσωσι, άφελεϊς νεάνιδες πεπεισμέναι δτι θά 
ταίς έδίδετο προίξ τις, ινα ύπανδρευθώσι τόν έρώμενον.

Τούτων τινές όπέβαλλον τήν αΐτησιν αύτών ταπεινώς, απευ
θυνόμενοι τή κυρία Γριπά, καθόσον ήν γνωστή ή γενναιότης αύτής. 
Ά λλοι δέ τούναντίον άπήτουν μάλλον ή έζήτουν · μήτοι δέν ήτο ή 
χήρα τού Γριπά; Όταν τις ήνε κάτοχος περιουσίας ούτως άποκτη- 
θείσης, καθήκον ειχεν, έφρόνουν, νά θέτη αύτήν είς τήν διάθεσιν 
έκείνων, δσοι ειχον άνάγκην αύτής.

ΓΓρό τοΰ γραφείου αυτής καθημένη, έ'χουσα ύπό τήν χεΐρα 
βιβλίον συναλλαγματικών καί έντός συρτοθήκης δέσμην τραπεζιτικών 
γραμματίων καί χρυσόν, ήκουε πάσας ταύτας τάς αιτήσεις, οίαιδή- 
ποτε καν ήσαν, ουτε δυσανασχετούσα, ούτε διακόπτουσα ούδένα, καί 
δταν ακόμη ύπό τήν παράκλησιν ή υβρις ήν έπαισθητή, καί δταν 
ή άπάτη ήτο γελοία καί χονδροειδής · πάντοτε δέ, είτε έχορήγει, 
είτε ήρνεΐτο, άπήντα μετά πολλής τής εύγενείας. Βλέπων τις αύτήν 
θά  έπίστευεν, δτι οί απευθυνόμενοι αύτή ήσαν οί δικαιούχοι, αυτή 
δέ ήν όφειλέτις.

Όπωςδήποτε ώφειλε νά έξιλεώση τήν κοινωνίαν καί ν’ άπο- 
σπάση τήν συγγνώμην αύτής διά τήν κατοχήν τής περιουσίας ταύτης, 
πεπεισμένη δέ περί τής άνάγκης ταύτης καί συναισθανομένη αύτήν, 
ειχε τήν δύναμιν νά έκπληροΐ τό εργον τοΰτο, χωρίς νά λυπήται ούδέ 
ν’ άπαυδά.

Διότι ούδέ τής ήδονής τής γενναιότητος ταύτης άπέλαυε · δέν 
έπετρέπετο αύτή νά δίδη είς έκείνους, οΐτινες προύκάλουν άληθώς 
τόν οίκτον της · ώφειλε νά ύπολογίζη καί είς έκείνους πρό πάντων 
ν’ άνοίγη τό βαλάντιον, οΐτινες έ'μελλον νά διατυμπανίζωσι τάς 
δωρεάς της.

Έντεύθεν τάγμα ολόκληρον έπολιόρκει αύτήν άνθρώπων, οΐτινες 
έκ τών προτέρων ήσαν βέβαιοι περί τής έπιτυχίας άπευθυνόμενοι 
είς τήν ,,χήραν Γριπά“ . Ήρκει νά έ'χη τις δνομά τι οίονδήποτε, 
νά ήνε γνωστός άδιάφορον πώς καί διά ποίαν αιτίαν, ινα τύχη καλής 
παρ’ αύτή ύποδοχής άνευ έξετάσεως. άν ήτο άξιος ή μή τής βοή
θειας αύτής · άτυχήσαντες μεγάλοι άνδρες, τυχοδιώκται θόρυβον 
έγείροντες, ήρκει νά παρουσιασθώσι μόνον. Δέν άνέμενε μάλιστα 
νά έμφανισθώσι. Ό  Πούο έπεφορτίζετο ν’ άνακαλύψη αύτούς, νά 
ζητή αύτούς, δταν αύθορμήτως δέν προσήρχοντο. Πρός τούτοις 
ούτε νά ύπολογίζη, ούτε νά φειδωλεύηται ώφειλε · μόνον πρός τούς 
μυστικούς καί κεκρυμμένους ένδεεϊς ήδύνατο νά ήνε φειδωλή. 
νΩφειλε πρός τούτους ό Πούο νά καραδοκή τούς ύπό τών έφημε- 
ρίδων άνοιγομένους καί δημοσία κηρυττομένους καταλόγους τών 
έράνων, είς τρόπον ώστε πρώτος νά προσέρχηται, ή δέ προσφορά 
τής κυρίας Γριπά ν’ άναγράφηται, εί μή έπί κεφαλής τής στήλης, 
άλλ’ έν τοΐς πρώτοις τούλάχιστον καί διακρίνηται διά τοΰ γενναίου 
τής δωρεάς ποσού. Καί ε'διδεν άδιακρίτως είς καθολικούς, έλευ- 
θερόφρονας βονοπαρτικούς, νομιμόφρονας δημοκρατικούς, διότι πάντες 
ούτοι έχρησίμευον αύτή έξ’ ίσου ώς μία στήλη, έφ’ ής έπεδεικνύετο 
τό δνομα Γριπά καί παρά τής όποιας άνέμενε τό άποτέλεσμα τού 
νά χορηγηθή είς αύτό ή άφεσις ύπό τοΰ έξηρεθισμένου δημοσίου 
φρονήματος.

Τπό τήν έ'μπνευσιν τής ιδέας ταύτης άνήγειρεν έν τή ύψηλο- 
τέρα: καί έπιφανεστέρα θέσει τών προαστείων τής πόλεως οικοδομήν 
μετά κωδωνοστασίου υψηλού καί θόλου, ητις έ'μελλε πολύ πλέον ή 
αί έφημερίδες νά συντελέση υπέρ τοΰ σκοπού τής έξιλεώσεως ταύτης. 
Ή ν δέ τοΰτο δρφανοτροφείον. Οί περιδιαβάζοντες είς τό δάσος, 
δθεν διεκρίνοντο τά ικριώματα τής^ οικοδομής είσχωροΰντα έντός 
τών νεφών τών ύπό τού δύοντος ήλίου φωτιζόμενων, έπληροφοροΰντο 
δτι άνήκεν είς τήν κυρίαν Γριπά. — Τήν χήραν Γριπά τοΰ κλέπτου; 
—  Ακριβώς. —  Εινε μέγαρον; —  Ό χι, όρφανοτροφεΐον; —  Ά !  
Πρός τό παρόν ήρκει ή έκφώνησις αυτη · θά  έπανελαμβάνετο · 
καί θά  ήρχετο ήμέρα, καθ’ ήν τό κωδωνοστάσιον καί ό θόλος θά 
έλάλουν ίκανώς, ίνα λησμονηθη Γριπά ό κλέπτης · θά ήτο τότε

μόνον, Κυρία Γριπά. Πρός έπιτυχίαν τούτου ούδενός άπεφάσισε νά 
φεισθή, ουτε χρόνου, ούτε κόπου, ούτε χρημάτων τής περιουσίας έκείνης,' 
έφ’ ή τόσφ σκληρώς κατεμέμφοντο αύτής, άλλ’ ήν θά  κατώρθου 
βεβαίως νά έξαγοράση καί συγγνωστήν νά καταστήση τήν κτήσιν ταύτης 
είς τά τέκνα της,

VI.
Καίτοι αί πολυάριθμοι αύται αιτήσεις άπήσχόλουν τήν κυρίαν 

Γριπά δι’ δλης τής προμεσημβρινής ήμέρας ύπήρχον έν τούτοις καί 
περιστάσεις, καθ’ άς αί άκροάσεις ήσαν πολύ πλειότεραι · πράγμα 
δέ περίεργον, τούτο συνέβαινε περιοδικώς δίς τού έτους · κατά τό 
θέρος δλίγφ πρό τής έποχής, καθ’ ήν απέρχονται οί έν Παρισίοις 
είς τάς έξοχάς, καί κατά τό φθινόπωρον μικρόν μετά τήν έπάνοδον 
αύτών · οί τάς αιτήσεις παρουσιάζοντες ειχον άλλας άνάγκας, πριν 
ή άπέλθωσι καί άλλας μετά τήν έπιστροφήν αύτών. Ή κυρία Γριπά, 
καλώς τούτο γινώσκουσα, άπήρχετο λίαν βραδέως είς τήν εξοχήν 
καί ένωρίτατα έπανέκαμπτεν είς Παρισίους, μή έ'χουσα τό δικαίωμα 
ν’ άπουσιάζη έκ τού οίκου της, δπου ώφειλε ν’ άναμένη έκείνους, 
οΐτινες ήξίουν νά τή κάμωσι τήν τιμήν νά ζητήσωσι τά χρήματά της.

Δευτέραν τινά τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου, ήμέρας τινάς μετά τήν 
έκ Τρουβίλλης έπάνοδον αύτής, δέν εύρε τόν Πούο έν τή συνήθει 
αύτοΰ θέσει, άλλ’ έπειδή πολλοί ήσαν οί άναμένοντες αύτήν έν τή 
αιθούση ήρξατο αμέσως νά δέχηται αύτούς.

Ό  πρώτος είσελθών ήτο κληρικός κομψός τήν περιβολήν καί 
αφελής τούς τρόπους · έχαιρέτισεν αύτήν προστατευτικφ τφ  τρόπφ 
καί μετά καλοκάγαθίας άμα, άλλά χωρίς νά έπισπεύση τό βήμα, 
ώς εί ήθελε ν’ άφήση τήν κυρίαν Γριπά, νά προσέλθη είς υπο
δοχήν αύτοΰ μέχρι σχεδόν τής θύρας.

—  Πώς, είσθε σείς Πάτερ μου !
—  Ναί, έ'ρχομαι διά τάς αποδείξεις.
—  Θά σάς έ'στελλον αύτάς σήμερον μάλιστα διά τοΰ κυρίου 

Πούο · είνε ετοιμαι.
Δέν θέλω δ κύριος Πούο, ό καλός κύριος Πούο, νά ένοχλήται 

δι’ ήμάς · έπειτα, πλήν τούτου έ'χω καί τινας παρητηρήσεις νά σάς 
ύποβάλω · τέλος πάντων έπεθύμουν νά σάς ΐδω ό ίδιος, ινα σάς 
έκφράσω τάς εύχαριστίας ήμών. Ταύτα δέ λέγων ό ίερεύς έ'συρεν 
έδραν καί έκαθέσθη έξακολουθών νά όμιλή.

—  Θεέ μου, είπεν έκείνη εύσεβάστως διακόπτουσα αύτόν, 
μικρά πράγματα ήδυνήθην νά κάμω, έπεθύμουν νά ήδυνάμην πλειό- 
τερα, άλλά τό γνωρίζετε, Ιχω τόσα νά δίδω.

—  Κάλλιστα, κάλλιστα, είλικρινώς δέ —  ένταΰθα προσέλαβεν 
υφος άπλοΐκότητος καί άμα ειρωνείας —  είλικρινώς, γνωρίζετε, δπως 
έγώ, δτι πανταχοΰ είνε σπάνιοι οί έ'χοντες ικανήν φιλανθρωπίαν —  
καλώς έννοουμένην άλλως —  ινα παραχωρήσωσιν είς έ'ργον, ώς τό 
ήμέτερον, ού τόσφ μεγάλαι είσίν αί άνάγκαι, ολόκληρον τό προϊόν 
τών εισοδημάτων μιάς παρισινής οικίας · ήτο άληθώς λίαν εύτυχής 
ή έ'μπνευσίς σας, καί χριστιανικωτάτη νά στείλητε είς ήμάς τάς 
έξοφλητικάς άποδείξεις διά τούς ένοικιαστάς τής οικίας υμών ταύτης 
έπιτρέπουσα είς ήμάς νά τά είσπράξωμεν άντί υμών.

’Ιδού αί άποδείξεις αύται διά τόν δκτώβριον καί ουτω θά 
γίνεται είς πάσαν λήξιν μέχρι τού θανάτου μου · γνωρίζετε δτι μία 
μήτηρ οφείλει νά παραδίδη άθικτον είς τά τέκνα αύτής τήν περιου
σίαν, ήν έ'λαβε παρά Λύ συζύγου της.

—  Ώ ! τό ήννοήσαμεν κάλλιστα.
Έ λαβε τάς άποδείξεις καί θείς αύτάς είς τό άκρον τού γρα

φείου, δπου έφθανεν ή χείρ αύτοΰ, τάς έφυλλολόγει μίαν πρός μίαν 
έπιγράφων διά μολυβδίδος έπί τής άκρας χάρτου τούς σημειουμένους 
έν αύταΐς άριθμούς · φθάσας δέ είς τήν τελευταίαν ήθροισε τούς 
άριθμούς τούτους.

—  Δεκατέσσαρες, δεκαπέντε καί τρεις δέκα οκτώ, καί δύο 
εΐκοσιν. Είκοσι χιλιάδες φράγκα · άρκετά καλά. Είτα δέ διπλώσας 
αύτάς έ'θηκεν έντός τοΰ πλαγίως τού μακροΰ φορέματος του θηλακίου 
καί έξηκολούθησεν.
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—  At παρατηρήσεις, τάς οποίας είχον νά σας χάμω άπο- 
βλέπουσιν επιδιορθώσεις τινας, τάς όποιας ζητοΰσιν οί ένοικιαστο'· 
τής έκτης οροφής. Εινε μικρά πράγματα, όλίγαι δέσμαι τοιχοχάρτου 
πρός κάλοψιν τών τοίχων · άλλά θά δοθή προηγοόμενον καί τοδτο 
εινε τό σπουδαιον · οί άνθρωποι αυτοί τών τελευταίων οροφών 
κάμνουν πολλήν φθοράν καί είνε λίαν απαιτητικοί. Επιθυμείτε νά 
κάμωμεν ήμεΐς τάς επιδιορθώσεις ταυτας;

—  Ό χι, όχι, Πάτερ μ,ου · θά τάς κάμω έγώ · ή οικία σάς 
έδόθη έλευθέρα πάσης
δαπάνης · δέν έννοώ 
νά ύφίστασθε τοιαύτας, 
ουτε δι’ έπιδιορθώσεις, 
ουτε δι’ άλλο τι · ταΰτα 
άποβλέπουσιν έμέ· θά 
ομιλήσω περί τούτου 
τφ κυρίιρ Πουο.

Ό  ιερεύς ειχε 
τάς αποδείξεις αύτοΰ · 
τό ζήτημα τών επιδιορ
θώσεων άπεληξε κατά 
τόν μυστικόν αύτοΰ πό
θον · αί εύχαριστίαι του 
δέν άπέβησαν είς μά
την · ούδέν άλλο αύτφ 
ύπελείπετο ή ν’ άποσυρ- 
θή, δπερ καί επραξεν.

Όδηγήσασα αύ
τόν μέχρι τής κλίμακος 
ή κυρία Γριπά έπανήλ- 
θεν είς τό γραφεΐον 
της καί έκρουσεν, ΐνα 
είσαχθή ετερος.

Ό  παρουσια- 
σθείς ήν άνθρωπος ήκι
στα ενθαρρυντικής φυ
σιογνωμίας, έπί τοΰ 
προσώπου τοΰ όποιου, 
τής περιβολής καί τής 
στάσεως καταφανέ
στερα ήσαν τά φθορο
ποιά ’ίχνη τής παρισι
νής άθλιότητος ή τά 
τής ήλικίας. Τό σύνο- 
λον αύτοΰ ένέφαινε 
τυχοδιώκτην ή φαυλό- 
βιον. Ά λλ ά  τοΰτο δέν 
έτρόμαξε τήν κυρίαν 
Γριπά, ήτις προσεΐχε 
μάλλον είς τά τοιού-

ν> Vτου είδους ατομα προ- 
τιμώσα ταΰτα άπό τών 
κομ,ψών καί διακεκρι- *
μένων, ατινα έστοίχιζον αύτή πολύ πλειότερα.

—  Κυρία, είπε, κρατών διά τής άριστεράς τήν ράβδον κα; 
τόν έφθαρμένον κατά τά χείλη πίλόν του, δέν εχω τήν τιμήν νά 
ήμαι εις υμάς γνωστός, άλλά τό ονομά μου, κολακεύομαι δέ διά 
τοΰτο χωρίς νά προσποιηθώ μετριοφροσύνην, θά  γνωρίση ύμΐν τίς 
είμαι · ’Ονομάζομαι Άλφόνσος Νιτάρ.

Ή  κυρία Γριπά έδήλωσε διά τοΰ τρόπου της, δτι ήγνόει τό 
ό'νομα τοΰτο.

Τότε έκεΐνος προσέθηκε ψαύων διά τής χειρός τάς ύπολειπο- 
μένας αύτφ τής κεφαλής τρίχας.

—  Δημοσιογράφος.
Επειδή δέ ούδέ τοΰτο έφάνη έμποιήσαν α’ίσθησιν πλειοτέραν 

τή κυρία Γριπά, έξηκολούθησεν.
-  Είργάσθην είς τάς έφημερίδας τοΰ κυρίου Γριπά καί έν

ταΰθα ε'μαθον νά έκτιμώ αύτόν έ'κτοτε έπεχωρίσθημεν έκεΐνος 
ήκολούθησεν όδόν τινά, τήν καλήν, είς έμέ συνέβη . . . τούναντίον. 

j  Ούδέποτε έλησμόνησα τόν παλαιόν μου προϊστάμενον καί πάντοτε 
τόν ύπερήσπισα . . . έν ανάγκη. Τήν αύτήν υπηρεσίαν έρχομαι νά

προσφέρω καί πρός 
υμάς.

Ή  κυρία Γριπά 
έγένετο προσεκτική καί 
πως άνήσυχος· προσε- 
πάθει νά προφυλάσση- 
ται άπό τούς προσφέ- 
ροντας αύτή υπηρεσίας.

—  Ιδού τί συμ
βαίνει, έξηκ ολοόθησεν 
ό Άλφόνσος Νιτάρ · έν 
τφ τυπογραφείφ, δπου 
έκτυποΰται ή έφημερίς, 
τής οποίας είμί συνερ
γάτης , ειδον αρθρον 
καθαπτόμ,ενον τής μνή- 
μ,ης τοΰ συζύγου σας. 
Δέν τολμώ νά σάς ε’ίπω 
τό περιεχόμενον τοΰ 
άρθρου τούτου · είνε

Τ Λ ΪΡ Ο Μ ΑΧΙΑΣ. (’Εξωτερική άποψι;.) άτιμος δυσφημία.· ιδού,
άλλως τε, άντίτυπον 
τών τυπογραφικών διορ
θώσεων αύτοΰ, δπερ 
ήδυνήθην νά λάβω.

Ά ν  δέν έτόλμα 
νά ειπη τί άνέφερε τό 
άτιμον τοΰτο άρθρον, 
έτόλμα δμ-ως νά παρου- 
σιάση αύτό · έξήγαγεν 
άπό τοΰ θηλακίου του 
φύλλα τινά έπί τοΰ 
ένός μόνον μέρους τετυ- 
πωμένου χάρτου μετά 
μεγάλων λευκών περι
θωρίων, έ'θηκεν αύτά 
έπί τοΰ γραφείου μή 
παρουσιάζων αύτά άπ’ 
εύθείας τή κυρία 1'ριπά, 
ήτις δέν ήγγισεν αύτά.

—  Δέν άναγινώ- 
σκω τοιαΰτα πράγματα, 
ειπεν έκείνη.

— Έχετε δίκαιον ·
J τάς εύτελεΐς προσβολάς πρέπει τις νά περιφρονή, πρέπει μάλιστα νά 
j άγνοή αύτάς, άλλ’ έν τούτοις. είνε άνάγκη νά τάς άποτρέπη δσφ τό 

δυνατόν. Τοιαύτη τούλάχιστον είνε ή γνώμη μ,ου, ζητώ δέ συγγνώμην, 
αν είλικρινώς σάς ομολογώ αύτήν, άλλ’ ένόμισα, δτι θά  ήτο έ'λλειψις 
εύγνωμοσύνης, ήν οφείλω είς τήν μνήμην τοΰ κυρίου Γριπά, αν δέν 
επραττον τοΰτο.

Άνέμενε βεβαίως εύχαρίστησίν τινα, άλλά μή λαβών αύτήν 
έξηκολούθησεν.

—  Έ ν τή περιστάσει λοιπόν ταύτη φρονώ δτι αί συκοφαντίαι 
τών αθλίων τούτων δύνανται νά έμποδισθώσιν · είνε ζήτημα χρη-

ΤΟ ΕΝ Μ Α ΔΡΙΤΗ ι Θ ΕΑΤΡΟ Ν  Τ ΙΙΣ  Τ Α Γ Ρ Ο Μ Α Χ ΙΑ Σ . (Εσωτερική δποψις.)
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περί τούτου, καί έν τούτοις είνε έπιβαρυντικόν. Ά ν  ήθέλετε
ν»ιόητε . . .

μάτων · πρέπει ν’ άγορασθη ή σιωπή αύτών. Ά ν  ρίψητε βλέμμα τι 
έπί τών φύλλων τούτων θά ιδητε δτι είνε τό πρώτον άρθρον προω- 
ρισμένον νά σάς άναγκάση νά λύσητε τό βαλάντιον διά τοΰ φόβου 
τών μελλόντων μετ’ αύτό νά δημοσιευθώσι · δέν πρέπει τά άρθρα 
ταΰτα νά ’ίδωσι τό φώς, ού μόνον τά κατόπιν, άλλ’ ούδέ τό πρώτον 
τοΰτο · απαιτείται νά έ'λθη τις είς διαπραγματεύσεις μετά τών 
αθλίων τούτων, αϊτινες καλώς διεξαγόμεναι δύνανται νά λήξωσιν 
αισίως · αν θέλετε, άναδέχομαι έγώ τό έ'ργον τοΰτο.

Ή  κυρία Γριπά 
δέν άπήντησε · προσέ- 
βλεπεν αύτόν κατά πρό - 
σωπον καί έπί στιγμήν 
έπεκράτησε σιγή, άλλά 
δέν ήτο έξ έκείνων, 
οϊτινες καταλαμβάνον
ται υπό άμηχανίας.

—  Έ χετε τέκνα 
κυρία · έ'χετε νεαρόν 
υιόν, χαριεστατον, τόν 
οποίον ειδον εις τό ίππο- 
δρόμιον · κόρην θελ- 
κτικωτάτην, τήν οποίαν 
παρετήρησα έν τφ θεά- 
τρφ. Τά άρθρα ταΰτα 
δύνανται νά περιέλθω- 
σιν ύπό τάς ό'ψεις των- 
δυνατόν νά σταλώσιν 
είς τούς φίλους σας · 
ή δεσποινίς Γριπά είνε 
είς ήλικίαν γάμου · τίς 
οίδεν αν δέν ήδύναντο 
νά έμποδίσωσι τήν άπο- 
κατάστασιν αύτής. Μέ 
τά χρήματα, δύναται 
τις νά προλάβη τά 
δυστυχήματα ταΰτα.

Καί έπειδή ή 
κυρία Γριπά έξηκολού- 
θει σιγώσα.

—  ’Ίσω ς δέν 
άπητεΐτο μέγα ποσόν.

—  Ουτε μέγα, 
ουτε μικρόν, δέν θά 
δώσω τίποτε.

—  Έννοώ τήν 
άπάντησιν ταύτην καί 
προέβλεπον αύτήν έρ- 
χόμενος · είνε άπάν- 
τησις ύπό τής άξιοπρε- 
πείας ύπαγορευομένη.
Έν τούτοις θά  σάς 
ε’ίπω, δτι δσφ καν ήνε 
αξιοπρεπής, είνε ’ίσως ούχί φρόνιμος. Βεβαίως ή μνήμη τοΰ κυρίου Γριπά 
είνε άνωτέρα τών εύτελών τούτων ύβρεων · άλλ’ έπί τέλους τίς δύναται 
νά διαφύγη τήν συκοφαντίαν; γνωρίζω έκ πείρας όποιον αυτη δύναται 
νά προξενήση κακόν. Τήν πείραν ταύτην είχεν αποκτήσει παθών τό 
κακόν τοΰτο ή διαπράξας αύτό; τοΰτο δέν έκρινε κατάλληλον νά έξηγήση.

—  Ύπάρχουσιν, ειπεν, έν τφ βίφ παντός άνθρώπου, πράξεις, 
γεγονότα, καί λόγοι δυνάμενοι κακώς νά έρμηνευθώσι καί διά τών 
όποιων δύναταί τις νά έπιβαρυνθή, δσφ καν είνε τίμιος. Τοΰτο 
άκριβώς συμβαίνει καί είς τό άρθρον τοΰτο. Γέμει βεβαίως ψευδο
λογιών άπό τοΰ ένός άχρι τοΰ ετέρου άκρου, δύναμαι νά όρκισθώ [

Έ λαβε τά φύλλα τοΰ άρθρου τούτου, να τά θέση ύπό τά 
ό'μματα τής κυρίας Γριπά, άλλ1 έκείνη άπώθησεν αύτά.

—  Σάς είπον, δτι δέν δύναμαι νά δώσω τίποτε · ούδέποτε
ύπεχώρησα εις απόπειραν αίσχράς έκμεταλλεύσεως · άπορώ πώς δέν
γνωρίζετε τοΰτο.

Ό  Άλφόνσος Νιτάρ ήγέρθη διά μιάς.
— Μέ νομίζετε 

ικανόν νά σάς έκμεταλ- 
λευθώ, έγώ, κυρία! 
εχω άρχάς τιμής έγώ 
. . . ευλογώ διά τοΰτο 
τόν πατέρα μου.

—  Είπον δτι θέ
λουν νά μ1 έκμεταλ- 
λευθοΰν άτίμως, δέν 
ώμίλησα διόλου περί 
ύμών, κύριε · αδιαφο
ρούσα τίνες είσίν οί 
διοργανωταί τής άκα- 
τονομ.άστου ταύτης από
πειρας, σάς έπαναλαμ- 
βάνω δτι δέν θ ά  έπι- 
τύχη. Δίδω δταν θέλω 
καί δ,τι θέλω · δέν 
δίδω είς τήν βίαν ύπεί- 
κουσα.

Ήγίρθη · δ Νιτάρ 
έ'μενεν άκίνητος.

— Ε’ίπετε δύο 
τινά, τά όποια μέ συ- 
νεκίνησαν, είπε · πρώ
τον δτι δέν μέ πιστεύετε 
ικανόν νά διοργανώσω 
τήν άτιμον ταύτην από
πειραν.

Ή  κυρία Γ ριπά 
ούδέ λέξιν περί τούτου 
είχεν ε’ίπει, άλλ’ έθεώ- 
ρησε περιττόν νά άν- 
τείπη.

Δεύτερον, έξηκο- 
λούθησεν ό Νιτάρ, δτι 
δίδετε δταν θέλετε · 
τοΰτο μ’ ένθαρρύνει ν’ 
άπευθύνω υμΐν μίαν 
αϊτησιν. Ήμην ασθε
νής · έκήδευσα πρό δλί- 
γων ήμερών τήν μη
τέρα μου · δέν ήδυνή
θην νά είσπράξω, δθεν 

ήλπιζον ■ έν συντομία, εύρίσκομαι . . . κατά τό παρόν έν μεγάλη στε
νοχώρια. Ά ν  εύαρεστήσθε νά μέ βοηθήσητε, ήθέλετε υποχρεώσει
άνθρωπον δστις, τό λέγω άνευ προσπεποιημένης μετριοφροσύνης,
δύναται νά προσφέρη ύπηρεσίας τινάς · δέν ζητώ δωρεάν, άλλά δάνειον, 
τό όποιον σάς έπιστρέφω προσεχώς.

Ή  κυρία Γριπά έποίησε κίνημά τι.
—  Δέν είμαι επαίτης, πιστεύσατέ με · ή μήτηρ μου κατήγετο 

έξ ευγενών, ευχαριστώ δέ τόν θεόν, δτι μ ’ ένέπνευσε τήν υπερη
φάνειαν τής γενεάς της. Ά λ λ ’ δλοι ύποκείμεθα είς δυστυχίας · δέν 
είνε άληθές; Έσχον τοιαύτας καί έγώ χωρίς νά ήμαι τούτων άξιος,
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■σάς τό ορκίζομαι καί δύνανται νά σάς βεβαιώσωσι περί τούτου δλοι 
δσοι μέ γνωρίζουσι. Γνωρίζω καλώς, δτι δέν μοί οφείλετε τίποτε, 
έλπίζω δμως δτι ή πρόθεσις μετά της οποίας ήλθον πρός υμάς, θά 
μέ καταστήση άξιον τής καλοκάγαθίας σας. Ή  κυρία Γριπά έλαβε 
τραπεζιτικόν γραμμάτων καί ετεινεν αύτφ τφ Νιτάρ.

—  “Ω, κυρία, είπεν ούτος, μετά τίνος δυσαρεσκείας, είλικρινώς 
σάς ομολογώ, δτι τοΰτο δέν άρκεΐ νά μέ άπαλλάξη τής στενοχώριας 
μου- σάς είπον δτι ζητώ δάνειον καί μοί φαίνεται δτι ή κατάστασίς 
-σας σάς έπιτρέπει νά ευάρεστη θήτε νά μή φανήτε φειδωλή είς τήν 
χάριν τήν οποίαν θά' μοί κάμητε.

Ή  κυρία Γριπά έ'λαβε δεύτερον γραμμάτων καί, εϊτε διότι 
τοΰτο ήρκει ν1 ανακούφιση άπό τής στενοχώριας τόν Νιτάρ, είτε 
.διότι ένόησεν δτι δέν. θά κατώρθου ν’ άποσπάση περισσότερα, έλαβε 
τά προσφερόμενα καί ήρκέσθη είς αύτά.

’Ά ν θέλετε, είπε, νά σάς γράψω άπόδειξιν.
Ή  κυρία Γριπά δέν έδεχθη τό ,,καλόν τοΰτο γραμμάτων14. 

Έ φ ’ δσον δ επαίτης ούτος ήτο ένώπιον της είχε συγκρατήσει έαυτήν · 
άλλ’ δταν άπεχώρησε δέν ήδυνήθη νά καταστείλη τήν οργήν αύτής. 
Ή  περιουσία λοιπόν αυτη, ητις έ'ρρεε διά τών δακτύλων της θά 
έδαπανάτο είς απατεώνας καί είς αθλίους! Εύτυχής θά  ήτο αν 
ήδύνατο νά ποιήση άλλην αύτής χρήσιν. Ά λ λ ’ ύπεχώρει πάντοτε 
άνάνδρως. Έφημεριδογράφον έλεγεν έαυτόν · ήτο άρά γε άληθές; 
Δέν εσχεν ούδέ τό θάρρος ν’ άρνηθή αύτφ τό δεύτερον γραμμάτων. 
Θά έδείκνυε τήν αύτήν αδυναμίαν αν έπρόκειτο περί πραγματικού 
ενδεούς ; ("Επεται συνέχεια.)

ΑΙ ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑΙ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ..
(Μετά εικόνων.)

1. Τό έν Μαδρίτη θέατρον τής Ταυρομαχίας. (Εξωτερική άποψις.)
2. Τό έν Μαδρίτη θέατρον τής Ταυρομαχίας. (Εσωτερική άποψις.)
3. Τό έν Βαλεντία. θέατρον τής Ταυρομαχίας. (Εξωτερική άποψις.)

4. Ταυρομαχία έν Σεβίλλη.

Αί κατά. τών ίππων καί τών ανθρώπων αύτών αγώνες τών 
ταύρων, είσίν έν ’Ισπανία., μία τών έπαγωγοτέρων έθνικών τέρψεων. 
Έν πάσαις σχεδόν . ταίς πόλεσιν υπάρχουσι τά τής Ταυρομαχίας 
θέατρα, έν οίς εκτείνεται τό στάδων τών αιματηρών τούτων άγώνων. 
Τό έν Μαδρίτη, Coliseo de Cos Toros, δύναται νά περιλάβη πλείονας 
τών 10,000 θεατών · sv Σεβίλλη δέ καί σχολή ύφίσταται ταυρομα
χίας. Οί άριστοι τών ταύρων, οί διά τούς αγώνας τούτους προω- 
ρισμένοι, προέρχονται έκ Ξαραμάς τής Καστίλλης καί έξ Ούτρέρας 
τής Ανδαλουσίας καί τρέφονται έντός άγριων δασών, έν ελευθερία 
διαιτώμενοι. Οί ταυρομάχοι διακρίνονται είς τρεις κατηγορίας · 
1ον Είς τούς Λογχοφόρους (picadores), οΐτινες είσίν Ιφιπποι έξα- 
στράπτουσαν φέροντες στολήν, ώπλισμένοι δέ διά λόγχης, ήν καλοΰσι 
garocha, μήκους πλέον ή τριών μέτρων · ούτοι είσίν οί τοΰ άγώνος 
καταρχόμενοι. 2ον Είς τούς Ταινωφόρους (bandilleros), οΐτινες πεζή 
προσέρχονται ώπλισμένοι διά μικρών βελών, άφ ών πολΰχροοι έξαο- 
τώνται ταινίαι καί τά όποια βυθίζουσιν είς τό σώμα τοΰ ταύρου, καί 
3ον είς τόν ταυροκτόνον φέροντα ξίφος γυμνόν έν τή μια χειρ* καί

έν τή έτέροι μικράν έκ μετάξης έρυθράν σημαίαν · είς τοΰτον ανήκει 
τό επικίνδυνον προνόμιον τού νά καταγάγη τά θανάσιμον κατά τοΰ 
ζώου τραύμα · άν δέ πληγωθή ή φονευθή ύπό τού έξηγριωμένου 
ζώου ό ταυροκτόνος, αντικαθίσταται πάραυτα ύφ1 ετέρου.

 ^ ----------

01 ΑΡΑΒΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

Α Β Δ - Α Α - Α Α Τ Ι Φ .
Ό  Άβδ-αλ-λατίφ ύπήρξεν είς τών γονιμωτάτων τής Ανατολής 

κατά τόν μεσαίωνα συγγραφέων, επιστήμων καί πεπαιδευμένος, 
έρευνητής καί γεωγράφος, αμα δέ φιλόσοφος καί ιατρός.

Γεννηθείς έν Βαγδάτη τφ 1162 δ Άβδ-αλ-λατίφ έδιδάχθη 
έν τή γενεθλίφ χώρα οσα τήν άνωτάτην τότε άπετέλουν παίδευσιν, 
συνισταμένην είς τήν βαθεΐαν τών τής γραμματικής κανόνων γνώσιν 
καί τήν τών ιερών τοΰ Κορανίου αρχών, πρός δέ τούτοις στοιχεία 
αραβικής φιλολογίας, ποιήσεως καί νομολογίας. Τάς θεμελιώδεις 
ταύτας γνώσεις νεαρός έτι προσκτησάμενος έπεδόθη αύθορμήτως είς 
τήν σπουδήν τής φυσικής καί χημείας, — δήλα δή τής αλχημείας 
—  καί τής ιατρικής. Τφ 1189 μετέβη είς Μοσσούλ καί μετά. μικρόν 
είς Δαμασκόν, ητις ήν ή προνομιούχος πόλις τής τών διασήμων τής 
έποχής έκείνης άνδρών συναθροίσεως. Ά λλ ά  μικρόν έν αύτή παρα- 
μείνας, έφωδιασμένος δέ διά συστατικών γραμμάτων τοΰ Σαλαδίνου 
άπήλθεν είς Αίγυπτον, ένθα συνήψε σχέσεις μ,ετά τοΰ διάσημου 
Μαιμωνίδου τοΰ έπικαλουμένου ,,άετοΰ τών ιατρών.“

Βραδύτερον 6 Άβδ-αλ-λατίφ συμπεριελήφθη είς τήν χορείαν 
τών σοφών, ύφ’ ών έφίλει νά περιστοιχήται έν ’Ιερουσαλήμ δ Σαλα- 
δϊνος ■ είτα άπήλθεν, ίνα διδάξη τήν φιλοσοφίαν, είς Κάϊρον, Δαμα
σκόν, καί κατόπιν είς Χαλεπών. Ή  δέ πρός τάς περιηγήσεις κλίσις 
ώθησεν αύτόν είς έξερεύνησιν διαφόρων τής Αρμενίας καί τής 
Μικράς Ά σίας χωρών, έν έποχή, καθ’ ήν πρεσβύτης ήδη ών άπήρ- 
χετο είς τήν Μέκκαν πρός νέαν προσκύνησιν, Οπότε έξεμέτρησε τό 
ζήν έν Βαγδάτη κατά τό έτος 1231.

Έ κ τών καταλειφθέντων ύπό τοΰ Άβδ-αλ-λατίφ πολυαρίθμων 
συγγραμμάτων, ών κατάλογον συνέταξεν ό Ίμπν-άμποΰ-δσσεμπά, 
έν μόνον διεσώθη ή τούλάχιστον υπάρχει μέχρι τού νΰν έν Ευρώπη 
γνωστόν είνε δέ τοΰτο, Πε ρ ιγ ρα φή τής  Αίγύπ του ,  ής τό χειρό
γραφον άνακαλυφθέν ύπό τοΰ άγγλου άσιανολόγου Πόξε διατηρείται 
έν τή έν ’Οξφόρδη Βοδλεϊανή Βιβλιοθήκη · μετεγλωττίσθη είς τήν 
λατινικήν ύπό τοΰ Ούάϊτ, καθηγητοΰ έν τφ πανεπιστημίφ τής πόλεως 
ταύτης, τφ 1800, είς δέ τήν γαλλικήν μετ’ άξιολόγων σημειώσεων 
ύπό Σιλβέστρου Δεσασύ, τφ 1810.

Ή  Π ε ρ ιγ ρ α φ ή  τής  Αίγύπτου είς δύο διαιρείται μέρη. 
Τούτων τό πρώτον περιλαμβάνει τήν γενικήν τής χώρας γεωγραφίαν · 
τό δέ δεύτερον πραγματεύεται είδικώς περί τοΰ Νείλου, περιέχει δέ 
καί συγκινητικήν περιγραφήν φοβεροΰ αύτόθι λιμού, μάρτυς τοΰ 
οποίου έγένετο δ συγγραφεΰς, προξενηθέντος δέ ύπό τής μή γενο- 
μένης περιοδικής πλημμύρας, τών ύδάτων τοΰ ποταμοΰ μ,ή έκχει- 
λισάντων εκ τής κοίτης αύτών κατά τό έτος έκεΐνο. Έν τφ αξιολογώ 
τούτφ συγγράμματι εύρίσκεται, πρός τοΐς άλλοις, λεπτομερής καί 
λίαν έξηκριβωμένη έξεικόνισις τής πολιτικής, οικονομικής καί πνευ
ματικής καταστάσεως τής Αίγύπτου κατά τόν μεσαίωνα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.
Φ ά ρ μ α κ ο ν  π ρ ό ς  θ ε ρ α π ε ί α ν  τ ώ ν  α π ο σ τ η μ ά τ ω ν .  'Γπάρχει παλαιόν 

τι, άλλ’ αείποτε έξαίρετον άποδειχθέν φάρμακον κατά τών αποστημάτων, δπερ 
καί τινες τών διαπρεπών Ιατρών δέν οκνοΰσι νά συνιστώσι, παρασκευάζεται δέ 
ώ ς έξης. Ά ναμίξατε καί κοπανίσατε 15 ξηρά σΰκα, ήμίσειαν λίτραν λευκών 
πίσων καί ποτήριον καλοϋ δξους. Τ ό έκ τοΰ μίγματος τούτου γινόμενον κατά
πλασμα εφαρμόζεται έπί τοΰ αποστήματος θερμαινόμενον ολίγον καί άλλασσό- 
μενον κατά τέσσαρας ώρας· μετά μίαν ήμέραν τό απόστημα ωριμάζει καί μετά 
τινας ώρας θεραπεύεται όλοσχερώς.

*  **
I I ώ ς  δ ο κ ι μ ά ζ ε τ α ι  τό  π ό σ ιμ ο ν  δ δ ω ρ .  Ενδιαφέρει μεγάλως τήν ύγί- 

ειαν ήμών, νά γνωρίζωμεν ένίοτε, χωρίς νά καταφύγωμεν είς χημικόν, άν υδωρ 
τι ήνε πόσιμον καί πρό πάντων άν περιέχω ή  μή όργανικάς υλας· εύκόλως 
Λατορθοΰται τοΰτο διά τοΰ επομένου πρακτικού τρόπου, υπό ειδικών επιστημόνων 
συνιστωμένου. Ιίληροΰμεν κατά τά τρία τέταρτα λευκήν φιάλην χωρητικότητος 
μιάς καί ήμισείας λίτρας έκ τοΰ δοκιμαστέου υδατος, έντός τοΰ οποίου διαλύομεν 
ήμισυ μικρόν κοχλιάριον καθαράς σακχάρεως καί κλείοντες καλώς δι’ έπιπώματος 
τήν φιάλην άφίνομεν αύτήν έπί δύο ήμέρας έν τόπω μάλλον θερμώ · άν μετά 
παρέλευσιν 48 ωρών τό δδωρ γείνΐβ θολερόν καί σχηματίζω φυααλίδας δέν είνε 
πόσιμον, άν τούναντίον μέν/] έξ ολοκλήρου διαυγές εινε καλόν πρός πόσιν. "Ετερος 
τής τοιαύτης δοκιμής τρόπος είνε ό έξής. Έ κ  τοΰ υδατος τούτου πληροΰται 
κατά τό ήμισυ φιάλη, ητις καλώς πωματωθεΐσα τίθεται έν θερμώ τόπω έπί 
τινας ώρας. Ταραττομένης ειτα τής φιάλης, καθ’ ήν στιγμήν πρόκειται ν’ ανοί
ξω  μεν αύτήν, παρατηροΰμεν άν έκπέμπεται απ’ αύτής οσμή τις οίαδήποτε· άν 
δε υπάρχω τοιαύτη καί ιδία ή  τών .σεσηπότων ώών Οσμή, τοϋ δδατος έκείνου 
δέν πρέπει νά γείν-fl χρήσις οικιακή. 'II θερμότης, καί Ιν κεκλεισμένω μάλιστα 
άγγείω καθίστησιν αισθητήν οίανδήποτε οσμήν, ήν άλλως άδύνατον νά δια
κρίνω τις.

*  **
Κ ά λ λ ισ τ ο ν  α π ο λ υ μ α ν τ ικ ό ν . Διαλύσατε δύο γραμμάρια άζωτούχου 

μολύβδου (nitrate de plomb) έντός ήμισείας λίτρας ζέοντος δδατος, ειτα κάμετε 
διάλυσιν δέκα γραμμαρίων μαγειρικοΰ άλατος έντός δέκα λιτρών δδατος καί 
άναμίξατε τά δύο υγρά. Μετά τινας στιγμάς θ ά  εχητε διά τοΰ τρόπου τούτου 
έξαίρετον άπολυμαντικόν. ΓΙανίον βραχέν έντός τοΰ υγροΰ τούτου καί άναρτώ- 
μενον έντός δωματίου άποκαθαίρει ταχέως τόν μεμολυσμένον αέρα άπορροφών 
τούς νοσηρούς ατμούς. Τό μέσον τοΰτο εχει συν τοϊς άλλοις καί τό προσόν τής 
εύθηνίας, καθόσον διά μιάς λίτρας άζωτούχου μολύβδου τιμώμενης 1— 2 φράγ
κων δύναταί τις πολλάς χιλιάδας λιτρών τοΰ υγροΰ τούτου νά παρασκευάσω.

# **
Οί λ ο ί μ α κ ε ς  (γ υ μ ν ο ί κ ο χ λ ία ι ) . Εμφανίζονται κατά Μ άϊον απαν

τιόνται έν γένει είς τούς λειμώνας, τά δάση καί τούς υγρούς τόπους, τούς όπω- 
ροφόρους κήπους, τούς λαχανοκήπους, είς τάς ρωγμάς τών βράχων, είς τά στενά 
καί σκιώδη μέρη, ύπό τά βρύα, τήν χλόην καί τούς λίθους· έν καιρφ νυκτός 
ή περί τήν αύγήν έξέρχονται τής κατοικίας των μετά τάς θερμάς ιδίως βροχάς 
ή δταν έπικρατ*^ καιρός όμιχλοίδης καί υγρός. Πανταχοΰ συχνότατα άπαντώ- 
μενοι είσί τοσοΰτον άφθονοι ένίοτε, ώστε άποβαίνουσιν ή  μάστιξ τής φυτοκομίας.

Ί Ι  τροφή αύτών συνίσταται έν γένει είς φυτά, καταβροχθίζουσι δέ αδια
κρίτως, πάν είδος φυτοΰ, τούς βλαστούς τών δένδρων, τούς καρπούς καί τούς 
άμανίτας, άλλά προσβάλλουσι κατά προτίμησιν τά νεαρά φυτά κ /ι  σπαρτά.

Τό στόμα τών λοιμάκων φέρει ισχυρόν καί μονομερή σιαγόνα σχήματος 
ήμισελήνου έπιτήδειον πρός άποτομήν τών φυτών, άτινα προσβάλλουσιν.

Ό  μόνος τής καταστροφής αύτών τρόπος εινε ή νυχθημερόν δίωξις καί 
καταπάτησις αύτών. Πρός άπομάκρυνσιν αύτών άπό τών νεαρών φυτών καί 
σπαρτών κάλλιστον μέσον εινε ή  χρήσις τοΰ κελύφους δστρέων είς χονδρήν κόνιν 
τετριμμένου- δι’ αύτοΰ κονιοΰμεν τά άνδηρα τών κήπων. Τ ά  τμήματα τών 
οστράκων πληγώνουσι τούς λοίμακας καί άποτελοΰσιν άνυπέρβλητον αύτοΐς 
φραγμόν. 5Από τής βλάβης αύτών προφυλάσσεται ή  καλλιέργεια έν ταίς βροχε- 
ραΐς ιδίως ώραις καλυπτόμενης τής γής έκ μίγματος τέφρας καί έσβεσμένης 
άσβέστου ή  καί λεπτής άμμου· αί ούσίαι αυται προσκολλώνται έπί τών ποδών 
αύτών, παρεμποδίζουσι τήν πορείαν των καί άναγκάζουσιν αύτούς ν’ άπομα- 
κρύνωνται.

*Αν έν τοΐς ύπό τών κοχλιών τούτων φοιτωμένοις τόποις θέσ'β τις σανίδας, 
λίθινους πλάκας ή καί λίθους δυναμένους νά χρησιμεύσωσιν αύτοΐς ώ ς κατα- 
φύγιον, δύναται νά βέβαιος, δτι θ ά  εύρ-fl ύπ’ αύτούς κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
καύματος τής ήμέρας πολυάριθμα τοιαΰτα ζωύφια.

Καί τρώγονται ένίοτε οί λοίμακες ύπό τινιυν πτηνών καί τινα δέ ερπετά 
μέγαν τούτων αριθμόν έξολοθρεύουσιν.

Ί Ι  έπιστήμη κατώρθωσε νά χρησιμοποίησή τάς δροσιστικάς καί μαλα- 
κτικάς αύτών ιδιότητας· γίνεται τούτων χρήσις κατά τοΰ βηχός, τής φθίσεως 
καί τής αίμοπτυσίας.

*  *
*

Α σφ α λ ές  προφυλακτικόν καί θεραπευτικόν άμα μέσον κατά της ευλογίας 
είναι, κατά τόν Liverpool Mercur, ή  χρήσις τής ακολούθου συνταγής· ή διά- 
λυσις μιάς ούγγίας (30 περίπου γραμμαρίων) Cremor tartari έντός μιάς Pente 
( ' /3 λίτρα) θερμοΰ δδατος καί ή  κατά διαλείμματα πόσις αύτής άφοΰ ψύχραν9^ 
αδτη. * *

*

Ε ύ κ ο λ ο ς  τ ρ ό π ο ς  τ ή ς  άπ ό  τ ώ ν  β λ ε φ ά ρ ω ν  ε ξ α γ ω γ ή ς  τ ώ ν  ε ίσπ έ- 
σ ο ν τ ω ν  ξ έ ν ω ν  σ ω μ ά τ ω ν .  Διά τοΰ άντίχειρος καί τοΰ δείκτου άμφοτέρων τών 
χειρών κρατήσατε παρά τάς γωνίας αύτοΰ τό άνω βλέφαρον, σύρατε αύτό 
έλαφρώς πρός τά έμπρός καί άμέσως ταπεινώτατε αύτό δσον τό δυνατόν χαμη- 
λότερον έπί τοΰ κάτω βλεφάρου, έκεΐ δέ κρατήσατε αύτό έπί εν περίπου λεπτόν 
προσέχοντες καλώς, ινα μή έξέλθ*β δάκρυον δταν μετά παρέλευσιν τοΰ χρόνου 
τούτου άφήσητε τό άνω βλέφαρον νά έπαναλάβ^ τήν θέσιν αύτοΰ κΰμα δακρύων 
παρασύρει τό μικρόν ξένον σώμα, δπερ θ ά  εδρητε έπί τοΰ έλευθέρου άκρου τοΰ 
βλεφάρου ή τής παρειάς.

*
Ε ικ ό ν ε ς  έκ τ ή ς  υ γ ρ α σ ί α ς  β ε β λ α μ μ έ ν α ι .  Διαλύσατε πέντε γραμ

μάρια χλωρούχου άσβέστου έντός ποτηριού δδατος καί πλύνατε διά τής διαλό- 
σεως ταύτης, ψύχρας τήν εικόνα έλαφρώς προσέχοντες είς τό έπιτυγχανόμενον 
αποτέλεσμα. ΙΙαύσατε τήν πλυσιν δταν τό κεκηλιδωμένον μέρος καταστ§ δμοιον 
πρός τό λοιπόν της είκόνος. \Αποπλύνατε διά ψυχροΰ υδατος βραδέως ινα έξα- 
λειφθγ/ πάν άπομεΐναν ’ίχνος τοΰ χλωρίου καί άσβέστου. Ειτα ξηράνατε τήν 
εικόνα έν σκιά. * **

Θ ύ ρ α ι κ ρ ά ζ ο υ σ α ι .  Ούδέν βεβα ίω ς ένοχλητικώτερον τής τριζούσης 
θύρας. "Οταν δέν εχ^ τις πρόχειρον τό άναγκαΐον ελαιον, άρκεΐ νά τρίψη τούς 
στρόφιγγας τής θύρας διά κοινοΰ μολυβδοκονδύλου καί παύει άμέσως ό θόρυβος.

Ι Ιο τ ό ν  β α ν ί λ λ ι α ς .  Έ ντός μιάς λίτρας οινοπνεύματος ούχί ίσχυροΰ καί 
σακχαρωμένου κρατήσατε έπί ενα μήνα δύο λοβούς βανίλλιας καί τόν εξωτερικόν 
φλοιόν λεμονιού είς μικρά κεκομμένον τεμάχια, τήν δέ περιέχουσαν ταΰτα φιάλην 
κρατείτε καλώς διά τοΰ πώματος κεκλεισμένην. Μετά παρέλευσιν τοΰ χρόνου 
τούτου στραγγίσατε τό μίγμα. ’Έχετε οδτω ποτόν, δπερ καλλίτερον διά τοΰ 
χρόνου καθίσταται.

* * *

Π ο τ ό ν  τ ε ΐο υ . Έ ντός τετάρτου λίτρας βραστοΰ δδατος ρίψατε 60 γραμ
μάρια πρασίνου καλής ποιότητος τεΐου, τό δέ αφέψημα τοΰτο μετά τών φύλλων 
τοΰ τεΐου, ρίψατε έντός δύο λιτρών οινοπνεύματος · στραγγίσατε μετά είκοσι 
τέσσαρας ώρας τό μίγμα καί προσθέσατε είς αύτό σιρόπιον προπαρεσκευασμένον 
έξ ήμισείας λίτρας δδατος καί 8οο γραμμαρίων σακχάρεως, καί θέσατε τό ποτόν 
είς φιάλας.

ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ.
’Α λ ο ι φ ή  κ α τ ά  τ ή ς  ν ε υ ρ α λ γ ία ς .

Καμφουρούχου οινοπνεύματος . . .  90 μέρη
Α ί θ έ ρ ο ς .......................................30 ,,

Βάμματος Οπίου..................................6 „
Χ λ ω ρ ο φ ο ρ μ ίο υ .................................20 ,,

«Η άλοιφή τίθεται έπί φλανέλλας καί έφαρμόζεται έπί τοΰ άλγοΰντος μέρους

Κ α τ α π ό τ ι α  ά γ α ρ ι κ ί ν η ς  κ α τ ά  τ ώ ν  ν υ κ τ ε ρ ιν ώ ν  ι δ ρ ώ τ ω ν .

Ά γ α ρ ικ ίν η ς ....................................12 γραμμάρια
Κόνεως τοΰ Δόββερ . . .  1 ,,
κόμμι τραγακάνθινον έν κόνει.

Δόσις 35 καταποτίων, ών λαμβανέτω ό πάσχων εν καθ ’ έσπέραν κατακλινόμενος.
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Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
'Η α φ έ λ ε ι α  του  Λ α φ ο ν τ α ίν ο υ . ΙΙολλά λέγονται περί τοδ Λαφονταίνου 

ανέκδοτα· έκ πάντων δέ τούτων φαίνεται δτι συχνότατα περιήρχετο εις παρα
δόξους έκστάαεις καί εις παντελή άναισδ-ησίαν τών περί αύτόν συμβαινόντων. 
Ή  Κυρία De Bouillon ελεγεν δτι μεταβαίνουσά ποτε εις Βερσαλλίας, είδεν 
αύτόν ίστάμενον υπό δένδρον τοΰ βασιλικού κήπου έν παντελεΐ έκστάσει· έπι- 
στρέφουσα δέ τήν έσπέραν. ευρεν αύτόν έν τώ τόπω και έν rjj abrjj καταστάσει 
καί τοι ψύχος έπεκράτει δι’ δλης τής ήμέρας καί βροχή επιπτεν αδιάκοπος. 
Έπειδή τό έπανωφόριον αύτοϋ ήν πεπαλαιωμένον και κατερρυπωμένον, φίλη τις 
αύτοΰ έφρόντισε ν’ αντικαταστήσω αύτό δι’ άλλου νέου, δπερ 6 μέγας μυΒΌποιός 
εφερεν έπι πολλάς ήμέρας, ούδαμώς έννοήσας τήν αλλαγήν, καί έξεπλάκη δτε 
φίλος συνέχαιρεν αύτώ καίΚ δδόν διά τό νέον έπανωφόριον. νΑλλοτε (καί βεβαι- 
οΰται ώς άλή9·εια άναντίρρητος τοΰτο) προσεκάλεσε λογίους τινας, ινα συνδει- 
πνήσωσιν εις τήν οικίαν φίλου αύτοΰ, δν πρό ολίγων ήμερών άποθανόντα ειχε 
προπέμψει μέχρι τοΰ τάφου. "Οτε δέ ήλθεν είς τήν οικίαν μετά τών κεκλημένων, 
καί 6 θυρωρός άνέμνησεν αύτώ τό συμβάν, ,,ώ  θεέ μου, ειπεν 6 ποιητής, αλη
θ ώ ς έλησμόνησα δτι άπέθ’ανε44. Έπιθυμών ποτε νά προσενέγκ^ είς τόν βασιλέα 
άντίτυπον τών περιφήμίυν αύτοΰ μύθων, καί πρός τοΰτο είσαχθείς ενώπιον τοΰ 
βασιλέως. μετά προσφοίνησιν, έν ή παρεκάλει τόν βασιλέα νά δεχθ-β τό προσ- 
φερόμενον βιβλίον, παρετήρησεν δτι έλησμόνησε νά λάββ  μ εθ ’ έαυτοΰ τό δώρον 
απερχόμενος τής οικίας αύτ0ΰ.

* *
*

Μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ικ ά » , π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς .  Έ ν  συνεδρία τοΰ έν Βερολίνω γερ
μανικού μετεωρολογικού Συλλόγου ό καθηγητής Γλάν ενδιαφέρουσας έποιήσατο 
μετεωρολογικάς παρατηρήσεις έπί τής διαφανείας τής έν Βερολίνω ατμόσφαιρας. 
Κατά τάς παρατηρήσεις ταύτας ένώ κατά τό μέσον τής πόλεως τά 6/Τ τής άρχι- 
κής διαφανείας κατά τήν κάθετον διείσδυσιν τών ήλιακών άκτίνων εξαφανίζον
ται, έν υπαίθ’ρω μόνον τό 1/5. Tvj έσπέρα ή  διαφάνεια έπαυξάνει επειδή κατα- 
παύουσιν οί έκ τών εργοστασίων καπνοί.

* **
Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ν  Γ α λ β ά ν η .  Άνεκαλύφθη άγνωστον τέως χειρόγραφον 

τοΰ διασήμου φυσικού Γαλβάνη έν rjj εθνική βιβλιοθήκη τής Βολωνίας περιέχον 
μελέτας τοΰ περιπύστου φυσικού ιτερί ήλεκτρικής. Ω σαύτω ς άνεκαλύφθησαν κα. 
έτερα χειρόγραφα πολλής φιλολογικής άξίας, άγνωστα μέχρι τοΰδε χειρόγραφα 
τοΰ φυσιοδίφου Μοργάνη, τοΰ έκ Μεδιολάνων ιστοριογράφου Λίττα, τοΰ Ζορδάνη, 
τοΰ Ζαννότη ώ ς  καί τών ποιητών Βόνδη, Σκαρφέλλη καί Βετινέλλη. ΙΙρός τού- 
τοις καί διάφοροι ίταλικαί κωμωδίαι.

Ή  μ υ ό β ρ ω τ ο ς  κ α ρ δ ία . 'II καρδία τοΰ Ναπολέοντος τοΰ Λ ου παρά
δοξον εσχε τύχην γινόμενη μυόβρωτος. Ό  μΰθος ουτος, δστις ώ ς φήμη διεδίδετο 
μέχρι τοΰδε έν rjj νήσω τής 'Αγίας Ε λένης, έσχάτιυς έπιστώθη ώ ς γεγονός. 
eO άνεψιός τοΰ κατά τήν άνατομίαν παραστάντος ιατρού Μιτσέλ αγγέλλει νΰν δτι 
ήκουσε πολλάκις τόν θειον αύτοΰ διηγούμενον δτι τήν έκ τοΰ νεκρού έξαχθεΐσαν 
καρδίαν, τεθειμένην έντός λοπάδος, εβρωσε τήν νύκτα κατά τό ήμισυ μΰς. 'Η  
βεβρωμένη καρδία ευρίσκεται είσέτι ύπό τήν κατοχήν τοΰ ιατρού.

Τ ό  ή λ ε κ τ ρ ικ ό ν  φ ώ ς  έπί τ ώ ν  φ υ τ ώ ν . Οί έν Βιένν*/] εσχον έσχάτως 
ευκαιρίαν δπως κατανοήσωσι καί άνακαλύψωσι τήν έπί τών φυτών εύεργετικώς 
έπενεργοΰσαν δύναμιν τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός. Οί κατά τήν όδόν R ing πλάτανοι 
εφυον μέχρι τινας ασθενείς κάλυκας καί βλαστούς, άπό τής τοποθετήσεως δμως 
αύτόθΊ τοΰ φωτός παρετηρήι^η σπουδαία διαφορά. Έ ν  μάλιστα, κατά τό ήμισυ 
σχεδόν ξηρόν δένδρον, άνεβλάστησεν ήδη πλήρες τό φύλλωμα αύτοΰ. Τ ό δέν
δρον τοΰτο κεΐται εγγύς τής διπλής ήλεκτρικής λυχνίας, ή ς αί ακτίνες αμέσως 
φωτίζουσι τήν κορυφήν.

Γ ε ρ μ α ν ικ ή  β ι ο μ η χ α ν ί α  έν ’Α ν α τ ο λ ή .  Όπόσον είσέδυσεν είς τά 
απώτατα τής ’Ανατολής ή  γερμανική βιομηχανία καί κατίσχυσε πάσης άλλης 
έξάγεται, έκ τής επομένης στοναχής, γράφει γερμανικόν τι περιοδικόν, ήν έκ 
μυχίων καρδίας έκπέμπει ίνδοαγγλική τις έφημερίς παριστώσα ύπερβολικήν μέν 
ισως τήν κατάστασιν, άλλ' ούχί καί δλως ανακριβή „ό  άγγλος έγείρεται τήν 
πρωίαν άπό σιδηράς γερμανικής κλίνης, περιβάλλεται γερμανικάς χειρίδας, παρα- 
κάθεται είς τράπεζαν κατεσκευασμένην ύπό γερμανών ξυλουργών, ή κάθεται έπί 
γερμανικών έδρών, άριστα έκ γερμανικών μαγειρικών σκευών καί διά γερμανικών, 
έννοεΐται, κοχλιαρίων περουνίων καί μαχαιριών. Διά γερμανικών πυρείων άνάπτει 
γερμανικόν σιγάρον καί παίζει γερμανικά τεμάχια έπί γερμανικού κλειδοκυμβάλου. 
Ττ[ μεσημβρία πίνει γερμανικόν οίνον, άναπαύεται έπί γερμανικού άνακλίνθρου, 
δπως κατακλιθ^ καί πάλιν έπί γερμανικής κλίνης καί καλυφθ-jj διά γερμανικού 
έφαπλώματος!

Ί Ι  θ ν η σ ι μ ό τ η ς  τ ώ ν  π α ιδ ίω ν . Έ ν  Εύρώπβ άποθνήσκουσι κατά μέσον 
δρον τό ι/1[} έκ τών γεννωμένων παιδίων έν τώ πρώτω τής γεννήσεως μηνι, 
*/5 πρό τής συμπληρώσεως τοΰ πρώτου έτους, */3 περίπου κατά τό διάστημα τών 
πέντε έτών καί μόλις 7 έκ τών 10 συμπληροΰσι τό 6ον ετος.

Ή  Δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ή ς  ζ ω ή ς Ό  μέσος ορος τής διαρκείας τής ζω ή ς τών
κληρικών καί χωρικών εινε άνώτε οος τών λοιπών έπαγγελματιών. '0  άκόλο»9·ος
πίναξ δεικνύει πόσοι έπι Ικατόν τ 
φ8·άσωσι τό 70 ετος τής ήλικίας

ών διαφόρων έπ 
των.

,τηδεομάτων κατορθώνουν νά

Κληρικοί . . . . 42 . . . έπι 100
Χωρικοί . 41 . . . Μ ii
"Εμποροι . . . . 33 . . . η η
Στρατιωτικοί . . 32 . . . „ η
Γραφείς . 32 . . . • « »
Νομομαθείς . 29 . . . η η
Καλλιτέχναι . . . 28 . . . » *
Διδάσκαλοι . 27 . . .
Ιατροί . . . . . 24 . . .

'Γπεύθυνος Συντάκτης* Λουδοβίκος Βέρνερ. Διευθυντής καί έκδοτης· Κ. Γ. Κωνσταντινίδης. Τύποις* Φρειδερίκου Γιάσπερ.


