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Πολύ; άπό τίνος ιγένετο >όγος περί κι»ή;*ως είς 
ίψυχοί τινα 3(i)jα 13 ύπ ρβυώς μεταδιδομε»Ός ύπ αν* 
θρώπων διά τή. άίϊλής μό»ον έπ ιθέϊίως άλλη/ι«δετων 
τώ* χ ιιρών. Μ :χρις οτου ομως αποδειχΟή ότι ουτε β- 
*ά ττ ,ίδ τ*  προκατά/ηψι: ««ρώτησαν ώς δυναμικόν τό 
μηχανικόν άποτέλε:μ.α, πόσ* άλλα θαύματα »* μ*κρα« 
πιίρας άιεοδεδιιγμένα καταπλήττουσι δικαίως τήν Sea 
νοιαν !

’Λ®’ ού έπι μήνας εξ διέμεινεν άσωτοί, άποτος χα1 
άναίοθητος νέα τις ιίς  Γαλλίαν μόλις έίωκε ίημεΐα 
αληθούς ζωή: έοχάτω:, ώ ; Ιλεγον αί εφημερίδες· έν 
δέ τώ μ ιταξύ τούτω μόνον ή διατήρηαις της άνα- 
πνοϊς χαί τή : κυχλςιορίας ίμαρτύρει ότι ή πάσχουσα 
?έ* ητο ιίσέτι εντελώς άποθαμμίνη.

Τ ί ;  τοιαύτης νόσου λεγομέ-ης καταλήψιας ΰπήρ- 
χον βεβαίως πολλά παραδείγματα εΐ; τ ί  χρονικά τής 
ίπ υτή μ η ς , ούδέν δμως φέριι τοσαύτην διάρχιιιν * ji έ 
«ιμονήν τοΰ παραδόξ^u ιυμβεβηκότο;,

Τϋ{1. Α'.

Τουναντίον δί τούτοι», άνθρωποί ιινες ί'/ουσι τό 
σπάνιον π/.εονεχτημα νά ίγ«ιρωντ«ι έχ τή,· κλίνης, 
οπου έχοιμώντο, xact νά πράττωσιν ύπναητοντίς δ,τι 
ίπραττον έγρηγορότες· διότι εργάζονται τή» τέχνην 
τ<«ν, περιφέρονται ιίς διαρορα τής οίχίας μέρη, άναρ- 
^ιχώνται ιίς  τήν ό;ο*ήν αύτή , ά»αβαίνςυσιν, ή 
κατββαίνουτιν ασφαλώς ύψηλάς κλίμακα , άν χατά τ ύ 
χην 5έν?φ.»πνισθώσι παρ ά ^ ω ν , χαί επανέρχονται τ . ί ·  
λίν όβε» άνιχώρησαν.

Έ χ τών άλλοχότων τούτων δύο καταστάσεων ή 
μεν κατέχει μιΐ.ωρον τόν άνθρωπον ώς έν μέσω ζ'οής 
xai θβνάτου, ή δέ μ ιταξύ ΰτ»ου χαί εγρηγόρσιως. 
Έχει ή φύσις άποναρκοΰται xai καταβυθίζεται, ώσι* 
χι*δυνιύιι σχεδόν νά έκϊείψτ) ώραν παρ ώρα», ή ιύρί- 
σχεται $Λΐ:θεν τής οχηνής έντ·ϋθα άνίοταται s ap i 
τό σύνηθες καί ένεργεΐ, άλλ’ άσυνα σθήτως· έπειδη ό 
άνθρωπος ούτ’ ένθυμιΐται, ουιε γνωρίζει τξ επαύριον 
5σα επραξι* εχων κικλεισμένους τ'-ύς ό^θαλμού,. Τ: 
αρά γ * ; Μήπως ά λος η^ο τήν νύκτα, άλλος δέ απο* 
χαθίσταται τήν ήμεραν ;

'λ *  ήθέλομεν πρόχειρόν τινα καί χοινήν άπόϊειξιν 
τής διχοτομίας τοΰ άνθρώπου, xai αύτή μόνη ίσως ?,το 
αρκετή αντί πάσης άλλης. Ή  ψυχή φαίνιται τωόντι 
Ανεξάρτητος κατ’ άμ©3τέρας τάς περιστάσιις τούτα,/ 
τό σώμα τοΰ καταληπτικού ομοιάζει πρ; ς otxov c fη - 
μ$ν σχεδόν οΰήτορος, άλλ ηύτριπισμέ*ον καί έτοιμο* 
πάντοτε νά τον ύποδεχθή έκ τής περνπλανήσιώς του 
έπιστρέψαντα. Τό σώμϊ τοΰ υπνοβάτου ύπηρετεϊ ώς 
άνδράτρδβν εί; τοϋ δεσπότου τάς θιλήσεις, τόν άχο-
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λουθεί εδπειθώς ώς σκιά, θυσιάζει 5έ χαΐ τόν ολίγον 
αυτόν καιρόν τη ; αναγκαία; άναπαύσεώς τοϋ. Τότε 
έπιχρατει xai χυριεύει κατ’ εξοχήν ή αι^ας ουσία, 
οθεν άγι» χαί φέρει χατά τό δοχοΰν τήν ΰλην, άλλ’ 
εντός ύλιχών άντικειμένω,ι, έπί περιωρισμένου τόπου 
χαί ιίς  προσδιωριομένον χρόνον, Οΰιω τρόπον τινα χαί 
ή χρυσϊλίς πέτεται ιίς τόν αέρα έξερχομένη έχ τού 
βόμδυχος.

Θεωροΰντες ως πάθη τοΰ νευριχοΰ συστήματος τήν 
τ ι  χατάληψιν χαί τήν ύπνοβοσίαν ένομίζομεν μίχρι 
τίνός οτι ηιαν συμβεοηχοτα μονόν αυτόματα, ούδ' 
εφανταζομεδά ποτε ότι παράγονται χαί χατά προαί- 
ρεσίν, ή ότι χαί εξωτερική τις δύναμις άρχει νά τά 8 η 
μιουργήσι) χαί νά τά φέρη ιίς το μέσο,! Αλλάτοιοΰτον 
δαΰμα αιοδιίοται εις τόν μαγνητισμόν, ιι’ς τ ή , χίνησιν 
δηλ. τοΰ αγνώστου έχείνου ρευστού (αίδέρος χατά τού; 
άρχαίους) τοΰ συνδέοντος δίκη, γενικής ψυχής πάντα τα 
σώματα- διότι συμφορούμενον διά τών προσψϊύσεων 
άλλου ανθρώπου παραλύει τό όργανο# τής ψυχής ιόν 
εγκέφαλον, καίώς ή πληθώρα τοΰ αΓματος έπί τή; 
αποπληςιις, ω ΐτε  εις βαδυν βυθιζόμενος ύπνον χοιμα· 
ται ώς ύπό μανδραγόραν ό πάσχων, άλλά δέν παύει 
γινόμενος μέσον διακοινώσεως πάντων τών αίοδημάτων 
της ψυχής.

Τοΰτο πληροφορείται καί ό δυσπιστών «ις τήν τοι 
αυτη, ιδιότητα, ‘Ο Chardel άναφέριι πολλά παρα
δείγματα (1) άλλ ημείς προτιμώμεν νά λαβωμεν τό 
άχόλουδον.

Ε-φ ^λέγει)ό ΚΖ. παρευρίσκετο εί; συναναστροφήν, 
όπου έγινετο λόγος περι τών δαυμάτων τοΰ μαγνητι 
σμοΰ,ένεφανήδη ή υπηρέτρια τής οικίας δεινολογουμένη 
ότι έπασχεν έ* πολλοΰ. —  Θέλεις λοιπόν νά σέ μα
γνητίσω διά νά ίατριυδϊις, είπεν ό πυ^όωνιοτής φίλος 
μου —  Δέχομαι, άπεκριβη ή νέα, άρχιι μόνον νά ίόω 
καλόν.

Τοτε b Κ. Ζ. άχολουδών τήν μέβοδον τοΰ καδηνη- 
τοΰ τής έν Παρισίοις ιατρικής σχολής 'Ροστάν χα 
τώρδωσε νά μαγνητίσΐ) τήν βεράπαιναν, ώστε χαδ 
όλον τόν χειμώνα μαγνητίζοντες ιίδοαεν 5τι αύτή 
μεν ήτο ύπνοδερχεστάτη, άλήδευον 8έ χαί τάπλεΐστα 
τών περί μαγνητισμού δρυλλουμένων.

ΠολΛαχις έπεσωρεόσαμεν τό μαγ,ητιχόν ρευστό* 
έπί δίτχου ύελίνου χειμένου επάνω τοΰ στομάχου, άλλ’ 
είς τοιαύτην ποσότητα, ώστι ή μαγνητιζόμενη Ιλε- 
γεν ότι ήτδάνετο φλόγα έτοιμον νά τήν κατακαύσ^'
!/ ουσα δέ διά ρινομάκτρου τινός χεχλεισμένα τά όμμα- 
τα ίπαιζε τ ί  χαρτία ώς οί άλλοι· προσέτι διέγραφε τόν 
χαραχτήρά μου,αμα έπληοίαζον,καθώς χαΐ τά ενδύματα 
χαί τάς^χειρονομίας μου, έμά,τευε δε χαί τούς δια
λογισμούς αυτούς τοΰ μαγνητιστοΰ της.

"Αλλοτε διηγείτο τί ίπραττον μόνος είς τά άχρα 
ιύρυχώροί) χήπου καί έν μέσω τοϋ σκότους τής νυ. 
κτός- ενίοτε δέ ώδήγει ήμας άδιστάχτω; είς πάντα τά 
δωμάτια τής οίχίας.

Ε««ιίη η νεανις ήγάπα περιπαδώς τή* μουσική», 
όσαχιςηχουε χρουομενον τό χλειδοχύμβαλον ' έξεβακ- 
χευετο και ένθουσία,ή έσχυδρώπαζε κατά τοΰ ήχο. φ  
φαιοροτητα,ή την βαρύτητα *αί τό σύντονον.Όδεν κα- 
τεπιι ετο ι αύτής νά χρησιμεύση εις τήν περιέρνει*ν ή. 
μων, ιιχνυουσα, άν ηδέλομεν,και τό μελανόν, ή λιυχά, 
χρώμα τών φω-,ητηρίων, έπί τών όποίών έτίβετο ήαώ, 
0 οαχτυλο, άλλ ηχουεν, ή έπαυε νά άχούη τούς τ -  
χους κατα τήν δίλησιν τοΰ μαγνητιστοΰ, όστις έδύνα- 
το και μακρόθεν νά τήν άποκοιμίσ5, καδώ; χοί νά τήν 
ίξυπνίση δια μονής τής β^λήσεως.
, ^ 7π<Ραν ftva τήν παρεχαλέσαμεν νά ύπάγη μεδ' 

‘* ” η.τ,χΛ«*ιΙτ« χατά φαντασίαν εις τό δέατρον. 
*ν εχ επα τήν πρότασίν υπήγε τωόντι, ά< καίού· 

ίεποτε επατησ, τόν πόδα είς αύτό.Άκολούδως U διηγή- 
η ·:ς ημας πως έ«άδηντο οί 5ειιταί, διέγροψε τήν λαμ> 

itpav λυχνίαν,τήν ορχήστραν, xa! τά διωρεΐα,τά όποΐα 
ωνομα^ε μ(ίρά σπήλα,α, προστιθεΐσα ότι έυπροοδ.ν 
παντος τοΰ πλήδους έχε,νου έχρεματο μέγαπσραπέ- 
.ασμα ερυ ρον. —  Αλλά τί γίνεται όπίσω αύτοΰ- 
τήν ηρωτησαμεν. 1 βτ ι σχεφδεΐσα έπ’ ολίγον, α ί- 
φ/ιοιω, αν χρα,εν ολη περιχαρής αίρεται το παραπέτα
σμα, αίρεται τό παραπέτασμα, —  Ά λλά τί γίνεται, 
παλιν ειπαμεν, ι[ς τά fiiatpe,. _  Βλέπω τβ3α2„  j - y.
^ ;  απεΧΡ1 ίυΛνοτατβς δρυμών,η κζπος
—  Ιπαρχει τις ανδρωπος εντός αύτοΰ ; —  Ναι, ιδού 
αν ρωπο, τις ύψοί τ ά- χεΐρας— Π ώ; φαίνεται ι’νδεδυ- 
^4V̂ ' \ ’ βοσκός.

Ευδυς ϊζυπνίσαμεν ττ(ν υπ^ολάλον, έγώ δέ μετά δέκα 
α πορ»υδ«,ς εις τό δέϊτρον ειδον παριστανόμε- 

νο» το δραμα je Rossignol, Ιτυχον δέ είς τή, άρ- 
Χΐν τής τρίτης σκηνής. r

Πολλακις άλλοτε διηγήδη είς ήμδς Χά παριστα,ό- 
μ«να είς αλλα δεατρα des V arietes κτλ. καί που ί -  
καδηντο οί ανδρωποι, όσους έγνώριζε.
, Μ*τβί'ω ί έδβχιμάζομε» νά κεντήσωμεν διά βελόνης, 
, Ι α ΐ “?Υβ^ αωμ*ν οπωσοΰν τήν χατακώνιμον νέαν 

ουδεν εχ τών τοιούτων ή,δάν.το, χαβώς ο ίιε  τήν όσμήν 
του χα:ομενου πτεροΰ, ή Τήν τοΰ σιλφίου χαί ά,αλό- 
γως ^αλλας δριμυτάτας, άφυπνιζομένη 8έ λησμόνει 
εντελώς τα πάντα.

^Απαίαι αί τοιαΰται δοχιμασίαι έγι'^οντο παρόντος 
του συνήδους ίατροΰ τής οικίας- διά τοΰτο έρωτηδεϊσα 
πολλακις παρ αυτοΰ, τ ί φάρμαχον ένδείχνυται εις τήν 
νοσον της, άπεκριδη, απόβρασμα σπόρων χαννάβιως· δ: 

τώ οντι άπηλλάγη τών έλμίνδων, τάς όποιαςαυτου

(1) Essai de Psychologie physiologique.
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η ουατυχής £?ipev είς τήν κοιλίαν της, έβλεπε δέ ώς 
λευκόν σραιρωμα, ή λευχήν τολύ#ην.
> Κατ'αυτόν τό, τρόπον ή  ι’ατρεύδη όλότελώς

ευρωμονου,α πρός τόν φίλον μου, όατις παίζων χαί 
αοτει^μενος^ατ’ άρχάς ίπεχείρηβε νά τήν μαγνητι^ .

, Κκτβ<ί τούτων ένβαρρυνόμενος έμαγνήτιτα καί i -  
γω συγγενή μου γυναίκα έπιδυμοΰσαν νά όινισδή ή 
5ΐ359»ρεΐϊα ^ίζα όίόντος αυτής- άλλά τετράκις ε’πα- 
,αλαβώ, τάς προσψαύσεις άπέτυχον. Διά άπεφάσι- 
οε χαί αύτή νά άποσπαιδξ τό όίόντιόν της· άλλ' ίπό- 
νεσε πολύ έπί της τοίαύτης έγχ.ιρήσεως, χαί ταραχ- 
νε»τος ολου τοΰ νευριχβΰ α ιτήμ α το ς i a a i y t  διίνοτά*

t»v  χ ε φ β λ α λ γ ί α ν .  Ένεκα τούτου έλβών τή επαύριον *6- 
τόνηοα εύχόλως νά τήν μαγτνητίσ», ε'πειτα μαγνηττ 
εμίνο» ^«,όμαχτρον περιτυλιχβέν είς τήν κεφαλή, της 
ίάτρευσεν έντελώς το πάβος της. , , .  ± >

’Επειδή τις βεϊός μου ίπασχε πρό οικα έτων αμ^υ-
ρωσιν,ώδήγη?» πΡέ<: τέν «ερίψημοντώ,Παριοιων
ίχαγνητίϊτήν Chapelain-ouTocSi τόν έβαλλεν *ic χοινω- 
νίαν μετά τίνος υπνολάλου, ήτις συμβουλιυϊε αντί πα 
εης άλλης δεραπείας xai τά, μαγνητισμόν, συγκεν- 
τρωιιενης μάλιστα τής ένεογε'α; του χ^τά τό εμπρο- 
οδιο’ν τή ; «εφ ιλή ; μέρος· άλλ’ ά-αγχασδει; εχ περι* 
στάσιω ; ό δεΐός μου »’ άναχωρήι^ έχ Πβρισ ω ,, δέν 
έδυνήδη νά ύτοβληδη είς τήν πιοαγγελθεΐταν βεραπει· 
av, σκοπεύει όμως ε6κα:ρίας δρΊ-,άμενος νά έπιστρευη 
αύτόδι,

Π .δγμ* όμως παράδοξον έπιιδή ευνιστάται ουμ' 
παδιιά τις βλιχή κ ϊί  ήΟιχή μεταξύ τοϋ μαγνηιίζο,τος 
χαΐ τοΰ μαγνητιζομέ,οκ, τά ομ·.ιατα τή, ά,ωτερω 
γυναιχός παρηκολοΰβησαν πρός καιρόν, καδώς ηταν 
παραλυτα, τά τοΰ θείου μου. Διότι ά» ου ε#,υπ»ησε 
μόλις έδύνατο νά άνοίίη τά βλέφαρά της και τοϋτο 
!ξ  δ δέ δεξιός αύτής ό?9αλμό; διεν.εινεν^ εις
ίχανήν ώραν άμαυοότερο; *οί δυϊ»ινητ«5τερος του ετε 
ρ0υ· άλλά χα» δ δεΐός μου έβλεπε·, έπωσοΰ. μονον διο 
τοΰ άριστιροΰ, άνέλοβεν όμως μετά τινα χρόνον την 
ορασεν έντελή διά τής συντόνου δελησεως τοΰ μαγνη
τιστοΰ της. , ,

Ε ί ;  τοΰ Κ. Chapelain εί^ο, κυρίαν τ ιν α  Ν. κόρην 
' ένδοξοτάτου σ τ ρ α τ η γο ί ,  άναδεχτήν δέ τοΰ ΝαποΧιοντος, 

τ ή ,  όποιαν ό ε ύ σ τ ο χ ώ τ α τ ο ς  ουιος  μαγνητ ιστής^  ία- 
τ ρ ε υ ο ε ν  έπειδή άποκο ιμ ιιδε ϊσα  α π ε τ μ ή ·η  ο πασχο*

/ f » ιλ i r i o f i n o t '  29ε* λτεο*μερο; υπο του vjc.
χαλεΐ σωτηρά της τον μαγνητίτην.  ̂ ^

Ά λ λ ά  παραδοξότερον ΐΐω ς φανή καί η σύγχρονος 
μετάδοσις τής  έχοτάσεως  «πό ά-θρώιτ^υ είς ιχ.δρωπον. 
Α ύ τή  ευνέβη κ α τ ’ ίξοχήν  θαυμαστή  κ » ι  * 4
τήν πόλιν τή ς  Γ α λ λ ί α ς  Clermont (xuvergne 17 I ου λ 
τ ώ ΐ 8 3 7 )  συμβεβηχός,τό  όποιον άναφεοει κα ι ο ιατρό ;
Prosper Lucas είς τήν δοκτοριχή» δεσιν του ως μαρ
τυρούμενο. ύπό π ,σ ώ , τών πολιτικών εφημερίδων 
τής πρωτευούσης κατ’ έκείνην τή* εποχήν ^

Ίδο'ύ τί Ιγρα®ε ποά; φίλο - του περί τοϋ προκειμινου 
παιδοκόμος του ιδιωτικού σχολείου τοΰ Κ Dauteroche 
οπου ουνέβη τό δαΰμα τοΰτο . . « ‘Υπάρχουσι δυο χοι- 
τώνες εί; τό ήμέτερον παιδαγωγεΐο-, ο̂  μέ» εις τ
κ ά τ ω  δάπεδον όπου κο ιμάτα ι  δ δ ιευθυντής ,  δ δ* «U
τό ά -ώ τεοον ,  όπου κο ιμ ώ μ α ί  έ γ ώ  μ ·τα  τ ω ν  άλ λω ν  
υ π α λ λ ή λ ω ν .  Περί τρ ίτην  ώ ρ α ν ' τ ή ς  π ρ ω ία ς  ηχούσα 
τ ίνος  λαλοϋντος επάνω  ή μ ώ ,  πρός τον κ ,ησ.ον^του 
κσ δ .ύ δ ο ντα  μ αθ η τή . ,  δ*,τις άποχρί»·τα ι·  έ π ε ι τ α  ουτος 
ώ μ ίλ ε ι  πρός τόν άλλον γ ε ί τ ο να  και ο υ τ ω κ α δ ί ς ή ς ,ω σ τ ι  
εγένετο  έκ τούτου τρομερός δόρυβο;’ διότι οΐ^μ 
ή ρ χ ισ α ν  νά φ ω νάζω ο ιν ,  οί δέ νά ψ ά λ λω σ ιν ,  * « « “« »  
μέν νά ά π α γ - , έ λ λ - σ ι  τό μάδημα τ ω ν ,  εκείνοι δέ να ί ια -  
λ έ γ ω ν τ α ι  Γ ερ μ α ν ισ τ ί  κα ί Ά γ γ λ ι ο τ ί ,  αλΑοι οε^να 8.η- 
ν ώ ν τ α ι  φ α ν τ α ι ιώ δ ε ι ς ί υ τ ο ρ ία ς .  Μ ετά  δε μ ια ,  ω : α ν  τοι 
β ύτη ς  φωνααχίας  έ γ ερ θέντ .ς  π ά ν τ ε ς  σχεδόν γ υμ νο ί ,  ως  
{ χ ι ιν το έκ ί  τ ή ;  χλί/ης, ελβγονδτΐ ίχα*ω ς  ιμ ε λ ε τ η ία ν ,η  η

δέ ήτο καιρός διασχεδάσιως. Τοΐς διατάττωνά πβυ*·»»ι, 
διότι ή ώρα είοέτι δέν ήλθεν δβεν έπεατρεψαν ιίς τάς 
χλίνα; των, νομίζοντε; όμως ότι έρχονται^ εις τα 
θρανία τοΰ σπουδαστηρίου τω» ! Εν τούτοις η ταραχή 
έςηκο/.ουθει σκανδαλώδης, αί δέ άπειλαι μου ουδέν άπέ· 
φερον άποτέλεσμα· έπ ιιίή  ?έ ένόμιζο, οτι ήδιχοΰντβ 
κωλυόμενοι νά έξίλδωσιν είς ψυχαγωγίαν, έπέπεσον 
εί; τήν κλίνην μου καί όμοθυμαδόν μέ Ιτυπτον δί αλ
λεπαλλήλων πυγυώ ν τινές μάλιστα μοΰ έρ^άντιζον τό 
πρόσωπον δ ιί τοΰ παρακειμένου υδατος, έν ώ άλλοι 
ίταυώτεροι κατέφερο, κατα τής κεφαλής μου χαί .ην 
λάγη,ον αύτήν. Τότε άναγ*ασδ*ις νά ϊγερδώ, έπεμε- 
λήθην νά τού; έξυπνίτω άλληλοδιαδοχως' αύτοί ομως 
μέ προσέβαλλον άλλ»ι μετ άλγους,ωστε απιλπίοδην νά 
κατορδώτω τι,όλος δέ δ χοιτω, ωμ»ια^ε τοτε πρό, τά 
δωμάτια τοΰ φρε-οβλαβείου. Μετά ταΰτα τινές μέν έ- 
κυβίστων έπι τής χλίντ,ς των αύτή;, οί δέ έξηπΆοΰντο 
«πί τοΰ δαπέδου, ώ ; άν ήΟελον νά κολυμβηιωσιν, ή 
διάφορα άλλα σχήματα ίπετηδεύοντο παράξενα, δηλ. 
γραιής, άναγ.ώσε'-a; κτλ.

"Οτι δέ ή'.δεν ή ώρισμένη ώρα τής άφυπνισεως, 
ήγέρδηιαν μέ, πά ,τ ις  κατά τήν διαταγήν μου  ̂ καί 
ίνεδύδησαν μάλιστα1 άλλ' εΐχον πάντοτε κλειστά τά 
όμματα' ά»τί δέ νά καταβώσιν απόντες ομοΰ, χατε· 
βαινον διαδοχικώς ω ; ήδελον- άφ’ ου δέ ίφδασαν είς 
τ ή ν  αυλή,,έπιδόθηιαν πάλινιίς διοφίρους αταχτους καί 
παιδαριώδεις κινήσεις.

‘Ο άρ-/ηγός τοΰ καταστήματος προχύψϊς τήν κε
φαλήν του έχ τή ; δυρίδος εΐ«ε τά γενόμενα, άλλ’ ού- 
δβμώς έθαύααοεν έπειδή τά αύτά ήδη έγί,οντο καί 
,ίς τόν κοιτώνά του. Ιίάντες τότε οί μαδηταί συνελ- 
δό’ντες είς τήν αύτήν αύλήν έξηκολούθουν τάς αΰτάς 
άταξίας- δώδεκα δέ έξ αύτών, οίτινες διέμενον  ̂φρε
νήρεις ώς «γρήγοροι, έ*ιχ«ιρήσαντες νά σωφρονισωσι 
τούς βυναδέλφους των έμολύνθησαν παρα τής νοσου, 
καί περιεπεοον είς τήν αύτήν κατάσταοιν . . . . Ου
τε b ιατρός προσκληθείς είς βοήδειαν έδυνηδη να ε 
πινοητή τινάτοΰ κακού θεραπείαν. Πολλοί έρωτωμενο·, 
ή καί αυτομάτως άπεχρίνοντο όρδότερον κα  ̂ έτοιμ ί- 
τερον περί διαβίρω, μαδημάτων, οϊον φυσικής, μαθη
ματική; ιστορίας χαί άλλων παρά επί τής έγρηγορου 
αύτών καταιτασεως.

’Ωφελούμενος έκ τή ς  εύκαιρίας ταύτης δ αδελφός 
του Διευθυντοΰ ίερεύς παρευρεδείς έκεΤ και ως ίχων 
τού μ α γν η τ ισ μ ο ύ  γνώσιν ήρώτησέ τινας έκ των^μα· 
δητών διάφορα πράγματα. Ε ίπ ι π. χ . πρός τ ινα 'υπα - 
V είς ΓΙαρισίους, είς τήν δεϊνα ο5ον και οίκιαν εί- 
πέ μοι Τόν άριθμον αύτής, πώς ύπαρχε, δι,τεδει- 
αένη ή αυλή; τ ί βλέπεις είς τους δαλαμους ; χτλ. Ε ι, 
πάντα δέ ταΰτα ό νέο; άπήντα ευ.τοχωτατα, ω ; αν 
παοευρίσχετο ε ! ;  τόν τόπον, ή ΐγνωρι,εν αυτόν και τα 
πο ΐσωπα.. . Πρός έμέ δέ έρωτήσαντα έποια ητο η από 
πατρός προμάμμη μου, άπεχρίδη τις, ενάρετος γυνη... 
■ότι ένώ ώμοίαζον πολύ πρίςτον πατέρα μου,η δεμητηρ 
μου έκινδύνευσέ ποτε ν’ άποθάνη υπό νο_σου κατα την 
μεγάλην παρασκευήν . . . Π ,ντα 5έ ταυτα η,αν έ Λη-

θέστατα·



Τ ι»ίς απηγγιλλο» αυτοσχέδιους στίχους, πάντε; δέ
μέ άπεκάλουν βάρβαρον xat τυραννικόν..................

Ηχησεν η 8 χαι 9 ωρα, ij δί ύπ«οβϊσίβ διήρχιι ί . 
τ ι. Ο ίστρο; ιιπ ιν  οτι τό φαινομινον ήτο άποτέλισικι 
ιιπιρδολιχή; μιλετης και ά<ολουθω; μεγάλη; τοΰ έγκε 
Φ α λβί» έςάψεως· οθεν έγνωυοδότησε νά άποπεμφθίηι 
παντες οι παϊδες είς τας otxt *ς των.Τούτου σπίφασιεθέ*
τ ις  ίιετα^θησαν va ίνδυθώσιν ώ ; μέλλοντες «αναχωρή
σ ω ^ ·  ουτω §έ πολλοί ύαηοέται τού; ώδήγησα» πρός 
του; γονείς, ή τού; αλ^ου; συγγενείς χ*ί φί'.ου; των 
Αλλά *a9 ϊδον οί^μαΟηταί ^Φβντάζοντο ότ: χρός ποινήν 

εδ ωκοντ?’ δίΟ i , ητουν τή« αιτίαν της τιμωρίας τ ϊύ τη ; 
χτλ. ότ» δέ έξΰκνΐ)»αν,ί.*ιΐνϊν έκστατιχοι ό-t ευρίσκο»- 
το ίν μέσω τή ; οίκο '«»«ίας τ ω ν  πάντες όμως ήσθά* 
vjvto εσυτούς καταχόπου;, χαί έλεγον ότι ιιχον άνάγ- 
κην υπνου. ·

Π 'ρ1 τούτων πάντων έπλ^ροφορήΟην καί αύτός ένώ 
π*ρά τοΰ Κ D elapierre, πρός τόν όποιο, ίγ ρ ϊψ ι ζη 
τών δΐϊΐαφήσεις τ ο υ  (I) .

I  2·

Διατί αοά γε άμρ SiXXojji πολλοί χαί t’x τώνίατ,,ων 
αύ-ώνπ^ρί τ ίς  τεχνητής χαταληψία:, ότι δηλ. ό άν
θρωπο; δύετα ι νά ε'*9η xai va διαμείνι) ι:’ς ίκστασιν 
μιχρι τινός διά μηχανικών τινων μέσων ένιργούντων 
έπι τοΰ viupuou συστήματος; 'Γούτο πρίέρχεται ίσως 
άπ} ΰπερδάλλοντο; ζηλου αρχαιολατριίας,ενδέχεται δέ 
xa! άπό όλιγωριας τών νεωτέρων ά<αχσλύψι<ον ένίοτε 
ομως χαι απο χ^μερπών παθών φθόνου, αντιζηλίας, ή 
καί χρηματικών ουμφερόντων.

‘ Ολόχληρον τό παίελθό» πιστοποιεί τά λεγόυιεν*· 
διότι ού$είς ούτε έκ τών συγχρόνων τοΰ Χάρδεϋ ι*τρώ<, 
όσοι ιιχον ίπέιεινα  τών τεσσαράκοντα ετών ήλικία·, 
«πιστευσε τήν κυκλοφορίαν τοΰ οΓμαιος· άλλά τοιού' 
τους δυσχ ίσυυ; εύρηκαν χαί πάσαι αί άλλαι έπιστη- 
Ι^ο.ιχαί εφευρέσεις ε?τι τής φυσιχή.-, ,fTt τής ά„τρο. 
νομίας, ι ί τ ι  τή ; γεωλογία;.

Τί λέγουσι δ’ Ιρά γ* κατά τάς περιστάσεις ταύτας 
οί τοιοΰτοι π υ^ ω ν ισ τα ί; ότι τό πράγμα άντίχ»ιται 
ε ί; τους νόμους τής φύσιως ! ώς άν εγνώριζο» οί δεί 
λαιοι όλην τήν φύσι» χαί τά θαύματά της ! ή ώ ; άν 
εμβιτευϊαν ιίς  τά a W  τ ί ;  δημιουργίας χαί ε ίς ’ τής 
σοφίας τοΰ θ ιο ΰ τά μυστήρια!

Πόιφ διέφερε» ό άθά»ατος Νεύτων διέτε χατεδε- 
χετο νά λέγυ ότι ητο ώς παιδίον συλλέγον χογχύλια 
π*ρά τάν αίγιαλόν.

Πολλοί προφασίζονται προσέτι λεγοντες ότι δ is 
θά? λόγος άποκρούει νεοφανή τινα ά.αχάλυψιν άλλ’ 
έ όρ9ός λόγος ουτος μετακινείται άπο αίώνος είς αιώνα 
και άπά κλίματος είς χλίμα. Μ ήχ·; αόιός δέν έχωμώ

(1) Memoire sur le magnitisme animal et 
sur son «pplicalion au traitement des maladies 
mentales lu au Congres soientifique de Poitiere 
le 11 Septembre 1834.

ίησεν ως τερατώδη τήν νυχδηκίρίνήν πιριυτρβιήν τής 
γής καί τήν ύπαρί,ν τών αντιπόδων; άλλά τί άλλο πα
ρά ταΰτα χ*9’ ήμα; 0εωρ«1ται δεδα ότερον ;
_ Τε'λος^δέν πΐραδεχόμ.θϊ, λέγ^υσιν άλλοι, είμή 
αφ ου αυτοί %μεί; ίδωμεν χβί ψηλαφήσωμεν, ο ίτως 
«ΐπεΐ*. πληρορορηίέντες έξ ιδίας πείρας. Ούδέποτε «α - 
ραλογισμό; σκανδαλωδε'στερος Ιφερεν όλ.9ρ'ωτέρα; 
συνεχείας- διότι χαταδιδάζει τόν ά-9ρω«ον »ΐς τήν τά· 
ξίν αύτών τών κτηνών, τά όχοία δέν ώφελοΰνται 
πβντελώς έκ τή; πείρας τών άλλων, ώ ιτ ε  ή διά- 
»»ία, τό̂  τιμαλφέοτατον τ 6ΰτο τοΰ ‘ Γψίοτου χάρι
σμα. τό αλτ,βές άγλοϊσμα τής φύσεως τοΰ άνθρώπου 
το^δαυμάϊΐον άπ«ικόνιβμα τής θ,ίας ουσίας καταδί
δ ε τ α ι  ιίς άίδιον άκινησίαν πολύ χειροτέραν της των 
Σ^ρών αυτών χ α ιτώ ν  Α ι γ ύ π τ ι έ  Άλλά δυνάμε9α 
πάντες άγ  έαυτών τ ά πάντα νά έριυνώμεν χαΐ νά 
άνευρίσκωμεν ; Μ ήπ«ς οί καχουργιοδίκαι δέν κατα- 
ψηρίζουϊΐ και θάνατον πολλάκις χωρίς νά Γδωσιν,άλλά 
π«ι9όμ*νοι μόνον εις τάς μαρτυρίας, συχ.άχις μάλι
στα κα! άνευ τούτων, εϊς άπΛα δέ μόνον (χατά δυστυ- 
χιαν) τεκμήρια στηριζόμενοι ;  Πόσοι δ' 5ρά γ ,  έκ τών 
πολλών εκατομμυρίων,τά όποια κατοιχοΰσιτήν Ευρώπην 
**ι τήν Ασίαν, ή τήν Αμερικήν τήν Αφρικήν καί τήν 
Νιαν υλλ ϊν5 ί«ν , δύνανται νά έξι/ ίγνωσιν ά<ρ* έαυτών 
τα πραγματα ;

Οστις δλεπει διά τοΰ μεγάλου τηλεσκοπίου,διαχρί- 
νει άμυδρα» τινα λάμψι, άστέρος σελαγίζοντος ε?ς τά 
σκοτ«ν« χα, ίνε;«ρε6νητα β ϊίη  Το0 άπείρου δίαστΐμ*- 
τος. Αλλα ποιον αράγε άπέχει ό άστήρ ο3τος; ‘0Έ ρ· 
σχελλος απαντα, δώδεκα έχατομμύρ α λευγών! ’Ε»- 
πληττεται εΰβΰ; τότε ή φαντασία τοΰχυδαίου είς τό 
παραδοξον α«ουσμα, καί μέν.ι σχεδόν ώς έμδρόντητος 
μη δυναμενο; ουτε ^άν τόν άριθμόν τούτον εύκρινώς εύ.
9υς νά^άν^τιλαδι Εν τούτοις όμω; ό άσηοονόμος σέ
βέβαιοι οτι δεν^βλέπεις ούτε τάν άσηρα ώς τόν νο- 
μιζίΐς· διοτί αυτός πρό πολλών ίσως αιώνων έσδέ- 
*9η ω ; λύχνος εί; τή< άπεραντον χώραν του παν- 
τβς, ή ιμακρυνδη έκ.ϊ9ε» έτώ» όλοκλήρων δρόμον άλ
α το φω ; αύτοΰ μόλις εφδασεν εσχάτως μέχρις ήμώ,. 
Ωσαύτως βλεπομε* τα ; ακτίνα; καί αότου τοΰ ήλιου, 

»9 ου δ πατήρ ουτο; τής ήμέρας πρό πολλοΟ κατέδη 
υποκάτω του όρίζοντος, καθώς βλέπομεν δ;ά τής μνή. 
μη; τα παρελθόντα, ίρ ’ οδ συνέδησαν.

Πώς ό μαθηματικός ουτος άστρα π ιρ ιν χ ο π έω ν  π ι -  
ριπΛομένω? έ η αυ τώ Υ  κατώρθωσε νά γνωρίζη τήν το- 
σαυτην άποστασιν διά του υπολογισμού ; ‘Υπάρνουσι 
πολλοί εξ ημών Uavo) νά καταντήσωσιν εις τοιαύτην 
ακρίβειαν; Kal όμως πάντες πυτεύομεν σήμερον τής 
αστρονομίας τοΰ; παραδόξους τούτους χρησμούς, κα- 
9ως την υπαρξιν τών ήλεκτρικών τηλεγράφων, οί ό
ποιοι μιταδίδουσίν έν άκαρεϊ και είς τήν στιγμή, Τάς
έννοιας ημών άπό του ίνός άκρου μέχρι τοΰ άλλοι» τής 
οικουμένης.

Ουτω χοτέ ίσως «laxiuneoi πα'ντες καί είς τά φαι* 
νόμενα τή; τεχνητής καταλήψεω,',είτ* του λεγομέ.ο. 
μαγνητισμσδ, έσονδήποτε είσίτι έκπλήττωσιν ώς 
κατανόητα καί ύπερφυή- διότ, ή δύν.μ,ς «3 ,η δπβρΓ 
χ ιΐ ίμ^υτος, έξ δί ίηηγβσα» πάντις ο{ χ ρ ^

«μοί και αί iatp ttai των ΐιρεων εις τοΰ; ναούς τή ; 
«ρχ»ΐότητος,σφάλλομεν ίσως-διότι ά* νομίζωμεν ότι οι 
αρχαίοι ήγνόουν τήν καταλήψιαν.

ϊ ΐα ;  άνθρωπος δέν άπβχοιμίζεται ευκόλως- λεγεται 
όμω; ότι πολλάκις οί δυσύπνίοτοι άποδαίνουοιν όξυδερ- 
χέστατοι καί διορατιχώτατοι τών άλλων,χαθών *** τ ι" 
νες τ ώ ν  μ α γ ν η τ ισ τ ώ ν  ύπιρίαίνουσιν άλλου; χατα τινα
άτοτελέσματα. _ , , .

‘Η καταφορά άναγγέλλεται χατ άρχάς δια του 
βάρους τ ώ ν  βλίφάρων" ίπειτα  ό ύπνος έχέρχετβι 6*· 
ϊΰ ; ,  άλλ’ ό κοιμώμενος έξάπτετ*! xai έκφραζει διά
φορα παθί) διά τής φυσιογνωμίας έρευνώμενος, π ’ ρα 
Τάσσει δί σχιδόν καί τοΰ φυσικοΰ είς αυτόν χ*ρ®' 
κτήρος" ένίοτε άκούει μόνον τόν μαγνητιστην, άλλοτε 
όμως προσέχει και »£ς άλλους, i -υχνάκις δε ή φωνή 
πρέπει νά άπιυθΰνηται ιδιαιτέρως είς τό έπιγάστριον, 
ή καί τά άκρα τών δακτύλων. Περιττόν νά ειπωμεν 
ότι ά»απθητεί τότε εί; πάντας τού; χό*ου; καί διά 
Ίοΰτο πράς έχτέλεσιν αιματηρών και πολυωδυνων τή» 
χειρουργίας έγχειρήσεων ή τ ε χ ν η τ ή  αυτη κατάληψίς 
χρησιμιύει πολύ πλειότερον τών ναρκωτικών ο'υν 
αίθέρος καί χλωροφόρμου, τά όποια μεταδιβαζουσιν 
έσ τ ι»  ότε τάν καθεΰδοντα άπό τοΰ προσωρινοΰ ύπνου 
«ΐς τόν αιώνιον τοΰ θανατου. ‘Υπερτερεί δε ό μαγνη  
τισμός καί κατά τοΰϊο τών είρημινων υπνωτικών,οτι 
ή αιμορραγία συμβαίνει πάντοτε όλιγοτέρα* διότι τό 
οίμα κινείται άταράχ«ς, ώ ; λειπόντων εντελώς τών 
σπασμών καί τών πόνων. Διά %οΰ τρόπου τούτου ο 
Cloquet άπέτιμε τόν μαστό» χαρχινώ£ου; τίνος γυ- 
ναικός· είς δέ τήν Ί-διαν ό δόκτωρ Estaile μεταχει
ρίζεται άδιακότω; τόν μαγνητισμόν καί π*ραδιδει του; 
πάσγοντας είς πολλού; βοηθού; του νά τ :ύ ;  προπα- 
ρασκευάσωίΐ it αύτοΰ εις τάς χειρουργικάς εγχειρήσεις' 
ουτω; άπετεμεν ά<ωίύ/ως όγκον βαρύνοντα όγδοήκον
τα  λίτρας. t

Πολλοί νευρικοί πάσχουσι σπασμούς, ή δέν δυνανται 
νά κινήτωσι μ·:λί; τι, ή χωλαίνουιι δια χρ9νΐκήν τιιν  
νόσον. Έτειδή διά τ^ΰ μνγνητικοΰ υπνου οί μυώ/ε; 
διατελοΰσιν ευπλαστοι, ώ ; ή άργιλλος εί; τά ; χείρα, 
τοΰ χεραμέως, δύναται πολλάκις ό χειρουργος να 
χατιρτίσ») χείρας καί πόδας, όταν πάσχωιι τοιαύτη. 
σύσπασιν καί νά έπαναφέρη τήν φυίικήν κίνησι* 6αθ-
μηδό».  ̂ J

Επειδή προσέτι ό μαγνητικό; ΰπνος καταχραύ<ει 
τά ιεΰρα, διακόπτει, ή παύει τού; πόνους, έμποδ.ζει, 
ή προλαμβάνει τάς συμπαθείας, ή τήν μετάδοσι» 
τοϋ κακοΟ άπό οργάνων εί; όργανα, ώφελεί έξαι- 
ρέτως εις διαφόρους φλιγμονικού;* ουτω; ό Estale 
ιάτρευσεν όρθ2 *μιώντα;. Έ* γένει ό μαγνητιχός δπνος 
αντιμάχεται προς τήν φλογωσιν οθεν καυτηριον επι- 
τεδέν έπί τοϋ δέρματο; δέν ένήργησε παντελώ; διβρ- 
χοΰντος τοΰ ίίπνου· έκίνητε δέ τήν φλεγμονήν, άφ’ ου 
ήγέρθη ό άνθρωπος.

Οΐ ύπνολάλοι θέλγονται διαφιρόντως ύπό τής μου 
σικής, οθεν χαί ένθουσιωδώς όρμώσιν είς τό» χορόν, 
ά» άκούσωσι» όρχηστικά άσματα. Διά τοΰτο βεβαίως 
ή ά;μονί* χαί μελωδία τή ; φωνής, ή τ « »  έργοί*ω» 
έ?ιρν·ΐ τοσ»5τβ» τιλισ^όρως ent τοΰ νινρικβδ άνθρώ ·

που, χαθώ; καί έπί τών δρεφών, όταν τά δαυχαλί-
ζωμεν.

Παράδοξος τφό*τι φαί»»ιαι ή άιάθεκτος τοϋ μα- 
!γνητιζομένου πρό; τόν μαγνΐ]τιστήν χλίσις χαί προς- 
πάθεια· διότι φέρεται κατά πά*τα αύτομάτως πρός 
αύτόν καί γίνεται ώ ; άπλοΰν νευρόσχαστον τών ορι-  
ξεών του. Τινέςύπνολάλοι είχαν ότι άλυσος φωτός τους 
ουνέδεε μετά τών μαγνητιστώ»· ουτοι δέ διά ψιλής μό
νο» έχιταγής, ή καί θελήιεως άγουσι καί φέροοσ» τό» 
ύπνολάλον· καθότι κινείται, κάθηται, μιμείται τή» 
φωνήν και τάς χειρονομίας των, γελ$ ώς αυτοί, 
ίπαναλαμβά»ει φράσεις γλωσσώ», τάς όποιας ουδέποτε 
μάθε1 βαθμηδόν δέ άποχτδ τοσαύτην πρός τόν μα- 
γνητιστήν συμπάθεια», ώστε διανοιιται ί , τ ι  καί αυτός 
έκείνος, χ«ί έμβατεύων άνελίττει πάντας τους στοχα
σμού; αύτοΰ,άναμιμνήσκει εί; αύτόν όσα ίτυχε νά λη” 
σμο‘ήσ^,όμοίως δί διορθοίτά λ.άθη και τα ; ίδιας έκείνοι» 
έπιθυμίας,περί ών έρωταται/Η κατασκοπεία όμως αυτη 
τών ξένων λογισμών δέν έκτελεϊται τόσον εύκολως’διοτι 
ό ύπνολάλος φαίνεται κοπιών πολλάκις καί άγωνιζο- 
μενος ε ί; τή» άνεύρεσι» τώ» ζητουμέ»ων· άλλά τελει
οποιείται καί κατά τοΰτο, καδώ; συμβαίνει ιις  τους 
έγρηγορότας, ότα» έζασκώ»ται επί πολυν χρονο» περί 
τό αυτό ίργο»· τέλος προλέγει πότε θέλει δυνηθή »ά 
χατορθώση τι,τό  όποιο» παρ’αύτοΰ ζητείται,συμδουλευιι 
ίέ  καί πώς πρέπει »ά τό» ψηλαφώμεν- άφυ^νίσθείς ομως 
ούδέν ένθυμεΐται τώ», όσα είτε ειπεν, είτε Ιπραξε καί 
έρωτήθη" μονον δέ όταν άποκοιμηθή παλιν,αναποΛει τας 
περιστάσεις τοϋ προηγηθέντο; ΰπ»ου, ή καί τας 
προ αύτοΰ έτι" ά» όμω; διαταχθή υπο τοΰ μαγνητι* 
στοΰ νά «ράξ») τι, ή καί ιό ύπεσχέθη οΓκοθε», τό ίκ -  
τελεί άφεύκτως, άφ’ ου έξυπιήσ^, και άσυνειδήτως. Ού
τως όπ»ολάλος ύποσχεθεί; ε ί; τόν Κ. L ew ia  »α μη 
πίη πλέον μεθυστικά ποτά, διετήρησι» ακριδώς τον 
λόγο» του.

Διατί δ ύπνολάλος άναγινώσκει καί γράφει χοιμώ- 
μένος, ίν ω έγρήγορο; ουτε γνωρίζει κά» τά  γράμ” 
μ ατ* ; Έχομε» αρά γε έμφυτους τάς ιδέας, ώς i  
Ιΐλάτω» έδόξβζ»», αύταί δί μένουσιν ώς σπέρματα 
υπό τή» γήν κεκρυμμένα, άλλ’ ίπ ί τοΰ υπνου ένεργοδ-· 
σιν ελευθέριος καί χινοΰσι τόν ά*θρωπο» ;

‘Ο καταληπτικός αφυπνίζεται διά τών βύτώ» ψη
λαφήσεων, ή χειροθεσιών, άλλά γινομένων κατ’ άντί- 
στροφον θέσι* έκ τώ» χάτω δηλ. πρός τά άνω, ότ* 
μεταβάλλεται χαί τοΰ ^ευστοΰ ή διεύθυνσις. ΚΧΚ ά» δ 
άπιιρος μαγνητιστής ταράττηται ώς νευρικός, μετά* 
δίδει σπασμούς ε ί; τόν μαγνητιζόμενο» καί γίνεται 
αίτιος μεγάλης βλάβης.

‘Ο μαγνητισμός δί< έξηπλώθη, ώ ; ^το ευχής έρ- 
γον μίχρι τοΰδε· διότι πάντι; οί άνθρωποι δίν φαίνον
ται δμοίως διατεθειμένο! έκ φύσεως είς τοιαυτη» 
ΰχνωσιν. Οί Εύρωπαίοι υποχωρουσι κατα τοΰτο είς 
τού; Ί ιδού;, διότι ουτοι παθαί»ο»ται εύκολώτερο». ‘ Ο 
όρθός λόγος άποδεικ»ύει ί τ ι  ά» at άπλαί ε»τριψιις 
ένεργώσιν ώφελίμως ιίς  πολλά νοσήματα και μαλιστβ 
νευρικά, καθώ; καί δ φυσικός ύπνος, πολύ μάλλον 
λυσιτελής μέλλει νά άχo6ij δ μαγ»ητιχδ;.^ Έ πειίή  Μ 
!tJ «ΰμα ί;μώ» μεταδίδει τινάς νότους **βχβ»ι



*β»τ«ς ιξ  άναλογία; ιδρισχομιν κιθανίν δτι άνθρω
πος εύρωστος ένιργώ» μάλιστα μαγνητιχώς δύναται 
νά μεταδώση xai τή» όγιίαν ιίς  άλλους ώς έχ τοΰ 
*ίρΐσσιύματος. ‘ Β τοιαύτη ύπόθισις άναγ<ωρίζιι πε
ρισσότερον τήν δύναμι» χαί τή* αγαθότητα τοΰ θεοδ. 
Όδεν γέρων ήδη χαί χατεσκληχώ; δ Δαβίδ (ά/ οέν 
λανθάνωμαι) κατικλιθη ί* μέσω ^ωμαλέων χαί νέων 
γυναικών . . .

Αλλα καδως τα Αλογοί ι*ώα φέρονται αύτομάτως 
*ίς το ιατρικόν, τό όποιον τά ώρελιΐ πάίχοντα, ή φύ- 
σις δδηγιι Οπωοοΰν χαι τον άνθρωπον χατά τοΰτο. 
1 ί πράττομιν τωόντι βίαν πονώμεν ; σέρωμε* μηχα
νικώς τήν χεΐρα εις τόν όδυ»ώμινον 'τόπο» (1) ia i  
τρίβομεν τό μέρος, ώς άν προΐ)οθανόμεδα οτι δέλβμεν 
μετριάζει τό καχόν, ή καί παντελώς άπαλλαγή. Ουτω 
καί τό παιδίον, όταν πο»ή, τρέχει πρός ιήν μητέρα, 
αύτή δί λαβοΰσ* αύτό είς τά γόνατα, η τάς άγχάλας, 
τρίβει όμαλώ; τόν όδυνώμενον τόπον, έπειτα δε ύ.τνος 
ήδύς ιπερχόμίνος ά?α»ίζει παντελώς τό» ύπολιιπό 
μενον πόνον. Ό  Michel Medica λέγει ότι έγνώρισε 
νέον τίνά έχ τή; Σαλαμχγκα; μεταδιδόντα τή* υγείαν 
διά τών ψηλαρημάτωνα.ίλά χαί ό K ircher χαί ό Dele 
uze χαι άλλοι ά»αρέρου:ι τοιαΰτα θαυματουργήματα.

Διά της μαγική; έπι^εσεως τών y fttρcî ν ιατρ&ύουσιν 
οί Παρσής καί Βραχμα/ες τής Ίνίιας καί οί ίεριίς 
τής Αίγύπτου* αύιήν μεταχειρ ίζετα ι *αί si Κινέζο: 
διά τόν αύτόν σκοκόν. Όθεν χαί ό πιρίφημος ιατρός 
τής ‘Ρώμης συμβοΰλιυι κατ’ εξοχήν τας έντρίψιις 
ε ί; τάς χρονικός νόσους μέχρι; υπνου" άλλά τήν τ ι 
μήν αύτήν έλαβιν ένίοτι χαί ό ποΰς· διότι λέγιται 
οτι ε ί; τά χωρία τή ; Γαλλικής επαρχίας i)auphine 
ύπάρχιι οικογένεια τις, ήτις άπό πατρός εί; υί«» χατα 
διαδοχήν ίατριάει διά τοΰ ποδός, έπιτιθιμενου ίηλ. 
τοΰ πρώτοι» δακτύλου ιίς τήν σειράν τών πρωτάτων 
νιύρων. ‘Ο δάκτυλος αυτό; τοϋ ποδός τοΰ ίΐυρρου βα 
«ιλέω ; τή ; Ή πιίρου έτιρατολογεΐτο ώς έχω» όμοιω. 
μεγάλην τοιαύτη* δύναμίν. Κατ’ αυτόν τόν τρόπο» 
θεραπεύοιισι καί εί; διάφορα μέρη τής Γιρμανίας ώς 
μαρτυριΐ δ Kiesen. (Dublin University s’ ma 
gazine).

ίΐρό πολλοΰ ιρ^εθη ότι ή πνοή έχει ιαματικήν τι*α 
δύναμιν. ‘Ο Borelli άναρέριι ιατρούς τίνας τή, Ινδίας 
θεραπεύοντας διά τής πνοής. Ό  ΙΙλίνιος συμβουλεύει 
νά ρυίώμεν ιίς τό μέτωπον. Ο Delrio βιβά-.οί δ-ι οί 
Ensalmadores τής Ισπανίας έθεράπιυον πολλάς νο
νούς δια της πνοής. Αί τροφοί φυσώσιν ώ ιαυτω ; τό 
πάσχον τών παιδίων μέρος διά *ά τά ί*τρ«υσω»ι. 
Σπανίως έθιμό* τι το:οΰτον διατηρ*|ται διά πολ,-ώ. 
αιώνων, άν ή πείρα δέν «μαρτύρησε τή* ώρέλιιαν. 
Τ ίύτων ύποτεθέ»των, ούδαμώς φαινιται παράδοξο* οτι 
ή π»οη τινων ορι.ω» καί αυτά το βλέμμα ινιργεΐ ώ ; 
δηλητήρςον.

Πιθανολογείται δέ ή περί τών τοιούτων ιδέα καί 
ιχ τούτου, ότι διαφόρων τόπων λαοί κοίνωνοΰντες μά
λιστα πρό; άλλήλους δοξάζουσι τά αύτα περί τώ» 
αύτών πραγμάτων.

(1) "Οπου τ ις  ά . ί γ ε ϊ  m id i  xai τή> χ ι ΐ ρ '  ί γ ι ι .

Εκτός τώ* ιιρημένων θαυμάτων, τά δποΐα S h  
«ηγούντα ι άλλιοτρόπως, εύρίσκομεν μ ίχ ρ ι  τοΰδι χαί 
«ις τ ά ς  τοίχους των τάρων της Αίγυπτου ζ*γρ«ρη- 
μ**«ς χειροθεσίας χαί ψηλαφήσιις άπο/ότως ά.αλό- 
γου; πρός τά τών νιωτέρων μαγνητιςώ» κινήματα. Καί 
ο! ιημε^,ιννί δε μάγοι τοΰ Katpou κατάγονται έχ τής 
.·ρ«5χ:ας έχιί»ης Φυλής, ή όποια άντεπάλαιε μέχρι 
τίνος ιίς τό» θιόπν,ϋϊτ3ν πρ0?ήΤΐν τών ’£eu8 a i« , ί 
ιχνη Si γοητειών διι^ώδηια» χαί είς τούς’ Κλληνας χαί 
τους'Ι’ωμαίοο;. Οί άποδιδόμενοι είς τά» Σόλωνα δύο 
ουτοι a n y  οι.

f o r  J e  χαχα ις  η .ύ σ ο ισ ι  xaxov j t sr o y  άργα .Ιέα ις  τε 
Ά ψ ά μ ο -υ ς  χ ε ρ ο ϊ ν  α ϊψ α  τ ίθ η σ  υγ ιή .

παριστάνουσι τάς χίΐροθεϊία ; ώ ; ιαματικόν μέοον. 
Ο Αμ*ιτρυων τοΰ Ιΐλαυτου (1) αίνίττεται τοιοίτόν 

τ '.α  ύπνωτιχά* τρόπον ό Μαρτιά/ης όμως (Κεφ. 82 
Βιδλ. Γ .) χαί διαγράφει αυτόν σαρέστα'τα. (2) ’Αλλά 
«αί ή εποποιία τών Ινδών, ή Μαχαβαράτα, γραΦίΓσα 
1400 ε’ τη «ρά Χρυτοΰ άναρέρει ψυχοδέρ<ι:αν τόιβύ- 
τη» ώς άποτέλείμα μηχανικών τρόπων όδεν ή τέχνη 
«υτη ιπιτηδ.ύεται καί μέχρι τουδε κατά τινας τόπους 
τής ’Μ ίας (3).

'Γούτο δέ, πρέπει νά ? α,ή πήραδοξο», διότι ή τ ε 
χνητή έκ ίτασ ι; στηρί^£τ«ι είς αύτήν τήν φύσιν. ‘Η 
αυτόματος τωόντι υπνολαλία ύπάρχε, πάγχοινίς, ώςε 
τα αποτελέιματά της π^γαζουσιν ά^αγχαίως έξ ΐ μ -  
φυτου τ,νός δονάμεως. ’Αλλά χαθώ; προχ.λουμίν τάν 
ύπνον τιχνητώς διά ναρχωτικώ- ψαρμάχων, οί άν- 
δρωποι U  τ ύ ;η ς  Γσως έμαδον »ά προξε^ώσι χαί τήν 
υπνολαλία» διά τεχνητών μέσων.

Φϊΐνε.-αι άρα gT, υπάρχει άτμοσραΓρά τις ήτις 
διασ«ορπίζ*ι TfjV uYjfav, καδώς 'χαΐ τάς νόσου;· ό ei 
μαγνητισμέ |χε; έργο/ νά αΰξά»η τήν βυσιχή* ταύτην 
4υ»αμι». 10ΰτ:) χα| ό μα .(.νη11βτή. ιυμρέρει νά 

*ατά τή» υγείαν,
Κατά τά 1 / 8 7  ό 3ό<τωρ |Ι·τετ1> π ρ ; 3 εχ/.ή?η «ίς 

ετ ίτχεψ ίν  γ υ<αΐχ3 ; χαταληπτ-χής κειυένης κατά γή ;  
άναισβήτου. Α: χ«Γρ«ς αυτής έυενον υψωμένα! ι ίς  τόν 
άέρα. ά» τ ις  έρδασε νά τ ? ς  ύψώ'Τ) καί χαταχλιδείσα 
έτρα ώ ϊε ι·  ματα ίως  έεώ/αζο- πιρί αΰτή», ούτε είς 
τό αύτίον δϊν ή ίουε. Κατά περίστα ιιν  μό»ο* S ιατρός 
έγγίσας αο ευιγάίτριον IAujev την αφωνίαν τής
πασχ ;υ :η ;^  διότι μόλις ε ίπε , θέλεις λοιπόν ψάλ/.ιι 
α ιωνίως; αότ^ άπεχρίθη άμέσω ί ,  δέ» δέλω ψάλλει πλέον 
ίοχτ»ρ ·  άλλ ώ πόϊον u ’ έβλαψα; ! λαλει βιγανώτερον 
τε π ιρα/αλώ , χαί έ » τ ϊ ϋ τ ώ  ε'φίρεν «ίς τάν στόμαχον 
τή» χεΓρά τ η ; . — ’Αλλά πώς άχούεις ; ήρώτηιΐί» 5 Δό- 
χτωρ. —  Καθώς πάντες ,  άπεχρίθη η γυνή. —  ’Αλ\ ! 
εγω  δμι).ώ «ίς τόν στόμαχόν σου. —  Π ώ ς  νά τό

(1) Quid si ilium tractim ut dormiat.
(2) Percurit agili corpus arte tractatix Ma- 

numque doctam spargit omrubos wiembris.
^ )  -Αιττθηχη τον i y  Έ δ^άκη  ,τα π π ι σ τ η μ ί ο υ  

xai β ρ ι τ α ν ν ιχ η  ά η ιϋ ιώ ρ η σ ις .

* ι»τ ιύ»ω  ; ιΐπεν σύτή. —  Τότι ί  ιατρός ίδοχίμασι 
να τή όμι/.ήση χαί διά σάλπιγγος μάλιβτα· άλλ’ οί- 
δετερο. έχ τών αύτίων της ήχουί, τούνβ»τίο* δέ ά- 
Γ.εχρ':*ιτο τάχιστα ότι ή φωνή άπικθύ»ετο είς τό 
έπιγαιτριον.

Κατ' αύτόν τόν τρόπον ή αίσθησις μετατίθεται έ* 
τοΰ τόπου τών κοινώ, αίιθητηρίω» εις διάφορα άλλα 
τοΰ σώματος μέρη' τό δέ παραδοζότατο» οτι βλέπουσι 
xai δια μέοου σκιιρώ» οωμάτω» οι εκστατικοί εις 
μιγαλας άποστάσιις, άκούουιι δέ καί μαχροδεν.

Έ π ε ιδ ή  άλλοτε έτραγώδει ή Ηρή^ήνη γ υ νή .δ ιατρός 
έζήτηιε νάμαδη τήν αιτίαν,— Τραγψ&ώ, είπεν έχείνη, 
πρό; διασχέδασίν μου, ίπειοή τρομάζω βλέπουσα εις τα 
εντός μου, όπου τά όργανα π·ρΐχι>*λοΰνται u ιτο φ ω 
τ ό ς .—  Βλέπε:; χαι την χαρδίαν σ ο υ ;—  Μάλιστα, 
ιδού πάλλει· μ ε τά  ταΰτα 2έ διεγ^αφ» τή» κίνησιν τή-, 
καρδίας χαί τοΰ α ίμ α τ ο ς  διά τώ» άρ ιηρ ιών .

Συ»ίβη δέ ποτε ό ίατρις νά άργοπορήση.—  Πολλήν 
όκνηρίαν έχεις, ε!πι» ή άρρωστος, α^α ηλδεν αύτός 
και τή ώμίλησε διά τώ» δάχτυλων του —  Αν εγνω 
ρίζες τήν α ι τ ία ν ,  ήθελες μοί συγχωρήσει.— Ναι. γνω 
ρίζω ότι έπασχε; ήμιχρανίαν, κατά τή ; όποιας ούδέν 
26 ν α ται νά οέ ώρελήσ^. —  Αλλά ποΰ επαιχον, 
νομίζεις J —  ϋρο ; τό δεςιον νεΰρον επ: τοΰ κροτά 
®ου, τοΰ όρδαλμίΰ χαί τών όδόντων. Αλλά σοι 
άναγγέλω ότι θέλει μεταδοθή καί είς το αρι
στερόν μέ^ος, χαί ότι θέλεις βασανισθή πολύ με
ταξύ τρίτης καί τ(τορτη; ώρας, περί *·η» εχτη» ό^ω; 
θέλει παυσει ό πονο;. —  Αν θελιάς να πιστιυσω, ε'.π* 
τότε ό ιατρός, είπέ μοι τί χρατώ είς τάς χειρας ; 
—  Νόμισμα άρχαΐον. -— Αλλα ποτε θελει πσυ^^ι 
χαί ό παροξυσμός τοΰ πάθους σου ; Κατά τήν εν 
δε*άτην. —  ‘Ο δέ τής έτπέρα; πότε θέλει έλθει ; —  
Κατά τήν έβδόμην·

Έν τούτοις είς τό πρόσωπον τής γυναικός έφά»η 
τις ?υσαρέσχεια καί τοτε είπε» εις το* Κ. ΓΙιτετέ» 
είσήλθε* δ θεΐό; μου /αι συνδιαλέγεται ήστ, μετά τοΰ 
συζύγου* άλλ ή εντευξις του δίλει μ ε-οχλησιι 
παρακάλισον αύτόν ν άναχωρήση. —  Επειίή δε ο 
θίΐος άναχωρών έλαβε χατά λάθος τό* μανδύαν τοϋ 
άνδρός αυτής, τοΰτο νοήσασα έπιαψε τό» άνορά- 
δελρόν της νά τόν ζητήϊ^·

‘ Η Β. . .  . ητο έχ ρύσεως ύπνοβάτι;, ή ύπνολάλος. 
Όθεν παρεκλήθη παρά τίνος νά ?sg τί έγίνετο δ έ» 
•‘Ρωσσία άδιλρός στρατευόμενος μετά τοΰ Ναπολέον 
τος, χαί νά είπη ο,τι έβλιπε περί αύτοΰ. Έ χτοτε ή 
Β. δέν έιταυσε νά διαλογίζηται τόν άξιωματικόν όθεν 
5τε περιέπιπτεν είς έχστασιν, τόν έζωγράριι όποιος 
ήτο, άν κ«ί ούδεποτε τόν είδεν' άπεχρίνιτο δέ χαί εις 
διαφόρους ερωτήσεις άρορώσας οικιακά πράγματα τών 
δύο άδελρών τοσοΰτον εύιτόχως, ώττε ή νέα παρ 
όλίγον έλ*ιποθύμησεν ύπό ρόβου xei εχπλήξεως διά 
τών πραγμάτων τήν σΰμπτωσιν.

"Αλλοτι ή αύτή ιιπ ίν  είς τόν πατέρα τοΰ νέου ότι 
εβλιπι τόν υιόν του φέροντα έπίδεσμ.ον έπί τής βια- 
γόνος ώς πληγωθείσης. Μετ’ όλίγας δέ ήμέρας έρ«- 
τηδείς δ υπουργός τών στρατιωτικών έβεβαίωσιν δτι

άληδώς τό 2νομα τοϋ αξιωματικού πιριελαμδάνιτο 
ιίς τόν κατάλογον τώ* «τραυματισμένων, δ όποιος 
τώ έστάλη.

Τά θαύματα τής έμρύτου υπνολαλίας ιύρισχονται 
χαί ιίς  τόν τιχνητάν μαγνητισμόν.

‘Ο Beil έδοξαζεν δτι τά νεΰρα περιχυκλοΰνται ύπό 
πνεύματος ι ί τ ΐ  αύρας αίσθητικότητος, οθεν πιθανολο
γείται ότι δυνάμει αύτής δεχόμεθα, ή μεταδίδομεν 
είς άλλους τάς άντιλήψεις, καθώς χορδότονον οργανον 
ηχεί όταν άλλο χ ί’.μενον πλησίον αύτοΰ κρουσδή. 
Τοΰτο δοξάζουσι» ό Τρεβηράνος, δ Έρνεστ, Πλάτνερ 
καί αύτό; ό Prochaska ρρονώ* ιδιαιτέρως δτι ή 
νευρική όύναμι; διαιρείται, διαμέ»ει δέ μέχρι τίνος 
ιίς τό νεΰρον χαί άρ’ ού άποχωρισθή του έγκιράλου* 
διότι έάν καί τό νεΰρον αύτά άποχοπή, έρεδιζόμενον 
πάλιν ζωογονεί χαί ταράττεί τά κατώτερα όρ
γανα.

Έ κ τούτων συμπεραίνομεν ότι ή προκειμένη αι- 
σθητικότη;, ήτις ρδείρεται χαί διαλύεται χαι έπα»* 
ορθοΰται άχαταπαύστως, υπάρχει ρευστόν τ ι διήκον 
διά τών νεύρων, δυνάμει τής θελήσεως κ^θως ενομι- 
ζον ό Ωρμάνος, κατόπιν δ’ αύτοΰ ό Hunter, καί ο 
A berneth y.  ‘Ο Pomponalius, καδηγητής τής φ ι
λοσοφίας έν Παταυίω κατά τό 1500 άπέόειξιν, ώς 
γνωστόν, δτι τινές άνθρωποι ίατρεύουσι δί άπορ- 
ροών τινων διευθυνομένων πρό; τό» άρρωστο/ υπο 
τής φαντασίας των. ’Αλλά τήν περι τουτου γνώμην 
ανέπτυξαν μαλιττα οί νεώτιροι, ό Beil, A u te n rie th ,  
Humloldt, Burdadi, Bichat, Bella, Beclard, όστις 
χόψας νεΰρον άνδράς άποκατέστησε τήν συστολήν τοΰ 
μυός, πλησιάσας είς άπόστασιν ομως τριών γραμμών 
τα δύο άχρα. Πρόδηλο» ήτο ένταΰθα δτι ρβυστον τι 
έπλήρου τό μ ϊταξ» αύτών χενόν διάστημα' άλλά τοΰτο 
έπληρορορήδη καί εκ τοΰ ακολούθου πειράματος* έπει- 
δή έγγ ί7ας διά μαγνητικής βελόνης τό άκρον του κο- 
πέ»τος νιύροιι είδεν ότι πάντοτε έξέχλινε διά τήν ενωσιν 
τώ» δύο ά<τιθίτων καί ετερωνύμων ρευστώ»* άλλά 
τό ήλεχτρόμετρον τοΰ Smee άποδεικνύει έναργέστερον 
ότι υπάρχει τοιουτο» ρίυστόν εί; τού; μΰς, και οτι 
έκρίνται καί εκ τοΰ δέρματος τής χιιρός. _

'Εκτός όμως τούτων εδρεύει κατά μέσον τής κοι
λίας πλέγμα τ ι νεύρων ήλιακόν λεγόμενον έξ ου πη
γάζει τό συμπαθητικόν νεΰρον ζωογονούν πάντα τα 
κεκρυμμένα αυτόθι δργανα τής πέψιως καί τής αι· 
ματώσεως είς τάς σπουδαιοτάτα; πρό; συντηρησιν 
τή; ζωή; έ»ιργιία; τω»* Άλλά τό κέντρον αύτά ώς 
άντιστοιχοΰν ιίς τόν έγχέραλον καί κατα πάντα αν
τάξιον αύτοΰ έπωνομάσθη καί γαστρικός έγκεφαλος 
(cerebrum abdominale). άποδεικ»ύεται δέ έκ πολ
λών περιστάσεων δτι υπάρχει μεγάλη μεταξύ τών 
δύο τούτων σχέσις, καίώς τών άκρων τοΰ φυσικοϋ 
μαγνήτου* όθεν δ μέν έγχέφαλος θεωρείται παρά τοΰ 
Beichembach ώς θετιχός, τό δέ γαστρικόν πλέγμα 
ώς αρνητικό; πόλος. Τούτου £έ δοθέντος έννοοΰμιν 
δτι αι πρός τά κάτω φιρόμεναι ψηλαφήιιις τοΰ μα · 
γνητιστοΰ συρουσιν έκ τής κιφαλής τό αίθιριιον,ή μι>· 
ρικόν, ή ζωϊχόν ριυστδν πρδς το γαοτριχόν ηλιγμα^βπου



χβί ί*<*«ρε.Ιΐτ« (1) ώ ,τε κ ο ιμ ίΐμ ύ*  τής διονο.'ας χος άπδ χΐρ4λής |„β Κβίύ,. ^
εχει Ιργ«νο, τον έγχέβαλον 8ι. γεύετα ι .ώ *  , ,  . ι  η  ίΪΓ· . * * " · «  . Τβύ«

· r w \ ' '  w* fc* της οιονοΐβς
εχει όργανο» τόν έγχέραλον ίιεγείρεται νέον τι 
«ίσβήσβων αυτομάτων σΰσττιμα ιίς  τή* χβιλίβν, xat 
i  άνβρωχο; μεταβαίνει έχ τή ; ήμερινης ζωή; ,( ς τ ήν 
νυχτερινήν, έχ τώ* ΐιλιχώ* πραγμάτων είς τά ίνειρα 
χαί ουτω γίνεται διορατιχάς τού χρόνου πρός τ ι  τό 
«αριλδόν χχί το μέλλον, περίπολε? ιίς απέραντα τό- 
■ου διαστήματα χαί χρησμολογών ώς ΙΙυθία άπαντα 
**ρι παντοίων, ή τουλάχιστο* π«ρΐ πολλώ* άγνώστων 
είς αύτόν όταν υπάρχω έςυπνος υποκείμενων.
,  Τ ί απαιτείται αρά γ» διά νά καταφέρωμεν είς 
ύπνον τόν μαγνηιιζόμενον ; έκ μέν πάσχοντος πεποί 
βησις ^σταθερά χαί θίλησις πρόθυμος, έχ Si τοΰ 
ενεργοΰνιος συντ»»ος σκεψις xat προσοχή, ι{; gj τ ό 
*εριέχον απόλυτός ήρεμία χαί σιωπή. Γό άποτελε- 
ομΛ'Ζμως αναφαίνεται εύχολώτιρον χαί ταχύτερον, 
i f  όσον ή πραξις επαναλαμβάνεται, ώστε έπί τέλους 
apx«t ιίς τόν εχοπο. ε* μό.ο* νεύμα, ή **[ μόνη X6D 
μαγνητιζο*τος ή δεσποτιχή, ούτως είπεΐ», xat άχατα- 

βούλησις.
, Τά ‘ ϊτε αί χειροθεσία· άναλογουσι πρό,

τας του ηλ,χτρομαγνητισμού· διότι ά , Λαβωμε. πε 
ταλον σιδηρούν μεμαγνητισμέ.ο* χαί δί αύτοΰ ψηλαφώ 
μιν αλλο πέταλον χαταβαι-οντες έχ του χυρτοΰ ή 
καμπύλου μέρους πρός τά άκρα, τό δ,ύτ.ρο. κ ε ια

- ί -Λ Γ ί-.Λ  - ______ t r  · - .  .λον _ του™ μαγνητίζεται παρά τοΰ άλλο*.· τοΰ 
ναντιον δέ ά» ή χίνησις γ ,,,, άπό τά άχρα πρός τήν 
χορυρήν ή τό κύρτωμα, δ σίδηρος άπομαγνητίζετα., 
αποοαλλει δηλ. τήν μαγ.ητι*ήν τ0υ δύναμιν. Άλλά 
χαι ο ά.θρωπος προστριβόμε.ο; μέ* έχ τών άνω πρός 
τα χάτω άποχοιμίζ,ται,άνατριίόμε,ος Si έχ τών χατα, 
it ; τα  ανω διεγείρεται τοιουτοτρόπως (2].

Ώ στε χατά τόν Reichenbach κρ ίκε/  νά διωρηθί 
ως ρυιιχός μαγνήτης |χ„ν τό. άξω ν, * πό τοΰ 
άριβτιρου εις το δεξιόν πλευρόν τούτου δέ δοθέ.τες αί 
χειροθεσίαι καί ψηλαφήσεις τοϋ μαγ.ητιστοΰ ίνουσι 
fuotxiv τόν λ ίγο , τής ένεργ.ίας των. Καθώς δε 
«λησίαζουσης, ή έπερχομένης τής νυχτός, ή τή; βρο_ 
χής ευ»ριγγο*ται τά νέα φύλλα χα. α,δη των, δαοιως 
αι ά«ωτερω είρημέναι χ ινή ,,ις  τοΰ μα^ητιοτοϋ άπό 
τής^χεραλής μέχρ, τών ποδών συιτέλλουυι χαί ,υν 
ίλχυουοι τά ιύαισδητότατα μέρη τοΰ ν^ρίχοΰ συ3τή- 
ματος. (Jackson, μαδήματα μαγνητισμού έν ΈβΛανν 
1ο 51 ).

Μαγνητίζεται δέ δ ά.θρωπος δοαχίς i  μαγνητιοτής 
ή τδν βλέπει ασχαρδαμυχτί, ή τ όν ψηλαρα χατά μή-

(1) J i a  τοΰτο γη .1αφώγτ ( ζ .τpd c  τά χάτω i„b c  
β ρ α χ ί ( γ ν ζ ,  η τάς  xnjjtai; ι ύ α ισ θ ή τ ο υ  άνδρύζ ή γ,> 
ra cxdC ώς U x o r u ς ά γθ ο ν ο ν  τ(> p e v a r d r ,  'αύτόθ, 
χ ρ ο ξ ί ν ώ μ ι τ  έ ρ ιθ ισ τ ιχ ή γ  τ ,ν α  τραχύ τη τα ,  έν  δ  χ’·η 
Λ αγνγτα ς  πρός  τά dr<* i K τών  χάτω ά.-τοχαθιστώ. 
[ t e r  τό ρενστό)· ( ίς  τηγ γυσ ιχη*  αύτοΰ  ίαορραπ ίαγ .

(% )  J ib .  τοΰτο χ α τ απ ρα ύ ν ο ν τ α ι  χ α ί  (ύ χ αρ ,σ τ ο ΰ γ -  
τ α ι  τα  ζωα, οταν  τά  ψ η . ί α γ ύ μ ι γ  ΐ π ΐ  'της ρ ί ΐ ί ω (  
β.το τής χ/φα.Ιής ρ ί χ ρ ι  Τής ο\·ρας.

• ·’  '  τους τρόκο,^ζ
μεταχειρίζονται δ D. Elliotson, δ Asburne >αί οί 
μαθηται των· δ D arhni διατάττ.ι τόν ά<9ρ«πον νά 
ενατενιζ5 «ις νόμ,σμα χ ε ίμ „0, £{ς τή. άρ,οτεράν

»* . !  Bra' d κβΡ*γγ*λλει τόν μαγνηχ,ζόμε,β,
V* ® αοχαρδαμυχτΙ , ί ;  τήν 5xpav τζς q ^ .
τ“ ν Χρωστήρων οί δέ μάγοι τοΰ Katpou μ α ,νη . 
τιι,ουσι προτρέποντες τού; νέου; χαί τάς νέας ,α 
ρλεπωσι τινα; ^ανίδας μέλανος ήνωμένας .ίς  τή, 
παλαμη.· TtAej  ?βκίροι τ - ,  |.,05υ„ ώντβι
μοίως προϊηλοϋντες όλον τόν νοΟν ι ί ς Tj ,  0 {όν>

( Αλλ δ έξηοχημένο; κβί ί ύ ? υώ ;  „ω , | „ .
τον μαγνητισμό, μαγνητίζει ένιοτε χαί μα.ροθι. δ,ά 
μο-ης τής ρανταοία; χαι θελή,εώ; του. ούτως δ D.

a*Ie « « * ο Ιμ,7ε, ώ ; άγαλμα χβί ^ ρ ,ψ , κατά . 
χαταληπτιχον τ ι.α  τι,ρλόν

Τό νευρικόν ξυστόν διαρεριι τοΰ ή^χτρ ιχ ;» , 
χαθοτι τούτο εμποδίζεται δπό τών μή μεταλλιχών 
σωμάτων, έν φ  τό μαγ.ητιχόν διαχωρεϊ διά μέσου 
««ση . υλης μαΑ,σ:α συνεχούς, όλιγότ.ρον δέ .όχόλως 
ίισ τή; ίνω^ους  ̂ χαί διιχιχομμένης· άλλά ραίνεται 
πολλαχίς άμυίρώς ρ-Λτεινόν χαί αύτό ε ί; τ ίί ι ; ε ΰ ιι-  
ίοητους τη. ,ύχτα, σπα.ίω ; δέ χαί τήν ήμεραν ιίς  
τ ;υ ;  .ίυρ ι«Μτάτου;, όταν τυχωσι,μαγνητιζόμενο:. 'Γό 
ρως τούτο Tepu τά χρώματα τής ί,ιϊο ς , .^ ρ ί« εΤαι 
‘ t; το. υίλον χαι γεννατα, χατά πάσαν χημιχήνέ-έο- 
vctay. Γίνες ίπ ι της νεοτητςς των κ«ι έν xat ĉo νυ- 
χ^ος εντός δωματίου σχ5τεΐνοΰ έξάγουπν έχ τοϋ 
στη9=υς των σπΐν9ήρας χυανίζοντας. Τά δυο π)ευρά 
μάλιστα δί αί δυο χεϊρε; ένεργούσιν ώς άντι,είμεν,-! 
«Ολοι πε;ισσεΰ<ι δε μάλιστα τό ρευστόν » ί; τάς χ»ί- 
Ρ*«, τά ο ,ματ* χαί τδ σιέμα- διά τούτο τά βλέμμχ 
** *) X,rf*c χ?ησ μιύουσι. ίξσιρέτω ; εις τάν μαγνη. 
τΐσμον xai δ μέν άρνητιχός, ή άρχτιχός πόλος χιν.ϊ 
αίσθημα .ΰαρεστο. δρόσου, δ δέ ίυ τ (χό?, ή νότιο; 9ε?· 
μότητος. r

Τό vtuptxdv ξυστόν ά-αλογ.ΐ π :ό ; τά μεταλλομα. 
γνητιχ,όν ?ιά̂  τοΟτο πολλοί ν«υριχ:ΐ δέ. δόνανται νά 
*ο μη9ώσΐν, ά- ή χ/.ίνη των 5έν τΰ/η παράλληλος πρί'ς 
τον μαγνητιχάν ίσημ.ρι.άν χαί δέν ty ,„ ji τήν 
πρός β&ρραν

Μ ίγ.ητιομέ-α πράγματα, ο'ο» τό υ?ωρ αί χ ιιρ ί- 
ί ι ς  οόνιντα. νά προξενήτωσι χαί χα9’ έαυτά τόνυπ-ον.

Οι μαθητα ι χαί χρύσταλλοι χαί τά μέταλλα >α α- 
πραυ/ουσι του; πόνους.

Γυνλ όποχιιμέ^η είς δεινήν ήμιχρανία» ά εχουριζε 
τ :υ ;  πόνου; της άμα ελάμβανε. άνά χείρα; άδρό. xpj ■ 
σταλλον χαί περιέπιπτεν είς μαγνητιχήν υπνηλίαν άλλά 
μεταρέρουσα αύτόν άπά χ,,ράς £ί; ^ ΐρ α  ά.έετρεςε 
τους πολους του. 'Ομοίως δέ ώρ.λοϋσ. πολλάχι; ώς 
ύπαρχε! γνωστίν, τούς ^ υματ ιχ ' .ΰ ;  πό.ους χαί οί μα- 
r ; r> « ·  π̂ 93 Τ̂1 δέ χαί οί γαλδανκοί xsixof χαί όταν 
έξ ένάς μόνου μετάλλου συνίσ-ιανται, ώστε δέν ένερ- 
γοΰσι χατά τούς νόμους τού συνήθους ήλιχτρισμοΰ.

υ  δόχτωρ Mayo ίρεϋρε/ έσχάτως έργα/εΐο» ά- 
πλούστατον ενεργού* έπί τοΰ μαγνητιχού ρευστού, ώς 
τά ή·.εχτρόμετρον. Συ.ίσταται δέ αύτό έχ χλ«στης 
μετά,η-, οΟε» χρέμαται χρυσούςδαχτυλιος.Όταν χρατξ

i  άνθρωπος τήν χλωστήν ·ίς τή» χείρα επάνω τινω* 
χρ.σών νομισμάτων, τδ νήμα χΐνεΐται ώ ; τό ‘ « Ρ * ^ - 
δ» άναπληρω9ή ό χρίχος ύπο τεμαχίου λαχας λεπι.ω  
2ους, ή θείου, ή ξυλάνθραχος αί λιχνησεε; γίνονται 
άτελέστεραι. Ά ν χρεμάσης τά έργαλεϊον έχ τοΰ *αρα 
τάν όνυχα τοϋ δεξιοΰ λιχανοΰ άρθρου, ή του αριστε
ρού ά.τίχειρος, αί χινήσεις γίνονται είς τα ε’μπροσθεν 
χαί τά Οίίσω, είτε άπευδύ.ονται πρό; σέ χαί μαχρυ- 
νονταί ά«ό σού εναλλάξ- ά< δέ χρεμάση; αύτόν έχ 
τοϋ άρίστερού λιχανού χαί τοΰ δεξιοΰ - ά.τίχειρος, α< 
χινήσεις τότε έχτελοΰνται δρθογω>ίω; δη^. όρ’.^όντιιοι.
Έχ τούτου δέ άποδειχνυεται οτι ούχΐ μόνον τά πλευρά 
τοΰ σώματος ήμύν Ιχουιί τ ι.α  πρός αλληλα πολικό
τη τα , ή αντιστοιχίαν, άλλά χαί οί δχχτυλρί xj»i δ 
άντίχειρ έχάστης χειράς πράς άλληλους. Οδευόταν 
Ιχης τό εργαλεΐον χριμάμενον έχ τοΰ λιχανού, πρε- 
πει νά φέρ^ς σιολί» είς τά όπίσω τον άντΐχ«ΐρα, διότι 
συνεχομένου τοΰ άντίχειρος μετά τοΰ λιχανοΰ αί κ ι
νήσεις ά-αστρέρονται χαί λαμβάνουσι την άνωτερω 
είρημέ.ην ?|.ύδυ.σιν. Ένεργίϊ ίέ  διαρερόντω; το έρ· 
γαλείον έπί τής χ ερ ιλ ΐς  χα1 τή ; ράχεως, ώστε γίνεται 
χατάδηλον ότι αύτόθι μα/ιστα πΛεο·αζει τό veupixav
ρευστόν. __ t ν

Ό  Mayo επληρορορήθη ότι ό χρυσό;, ο άργυρος, 
ό ψευδάργυρος, δ υιλος, τά χάλια, η οςεια ά<ρ« τοϋ 
ώ ίΰ , ή ρίζα χόρτου άρτίως άνασχασθέντος έχ̂  τού 
χήπου, ή πράς τήν μίσχο, άχρα τού μήλου χαί τοϋ 
•πορτογαλλίου, χαθώς χαί τό δεξιόν μέρος τοϋ σώματος, 
ίσοδυναμούσι πρό; τάν βόρειον πόλον του μ,αγνήτου 
δηλ. ένεργοΰσιν άρνητιχώς· ό δε χαλκός, ό άστίλβω- 
τος δαλος, τα δξεσ, ή παχεΐα ά<ρα τού ώοϋ, τά ρυλλα 
αχρείου χόρτου, ή ά .τίμ ισχο; άχρα τοΰ μήλου κα: 
πο'ρτογαλλίου καί τά αριστερόν μέρος τοϋ σώματος
ένεργούσι θετιχώς.  ̂ , .

Σημ«ΐωτ«ο< έν^αύθα ώ ; έν παρόδω ότι τα ρυλλα 
τής δάφνης, όποια ήσαν έ» χρή’ “  ί̂ς το μαντεϊον 
τοΰ Άπόλ/ω.ος, κατεχοίμιζον γυ.αΐχά τινα ex Fre- 
Y o rs t  περίρημον ώς ΰπνοδερχή εξετασθιΤσαν παρα 
πολλώ* οορώ* τής Γερμανίας εις τό W ein sb erg  
χαί άλλαχοΰ,οίον τοΰ Reerno, Eschenmayer, Schu
bert, Gorres, Herner καί άλλων. ‘ Η αλλόκοτος αυτη 
γυνή ύπ.ώττουσα έλεγε τού; ρυσικου; ^χαί ιαματιχους 
•/αραχτήρας τών ρυτώι καί πετρών, ώ ;τ ε  ένοεχεται 
ύπό ύπνοδ.ρχών τοιούτων νά ίρανερώθη κατα πρώτον 
ή ποιότης τών ραρμάχων έν γέν.ει. Οί άρχαΐοι έ 
Ιΐραγματεύδησαν πολλά πεοί τή ; δυνάμ<<*>ς τών ι I 
δων,'οίον δ Αριστοτέλης καί Λιοσχουρίδης^χ.τ.λ. 
δ δέ θεόρραστος λέγει ότι ρέρων i f  έσυτου τινας 
λίθους διεοώζετο έχ τών πυρετών καί ότι ά  μάγοι 
χατεσκεύαζον λίθους ίατρε03ντα; ποικίλα; νοσους.

Είς τ ί άλλο παρά τήν διαφοράν, ή μάλλον συμφω
νίαν καί διαφωνίαν τών μαγνητκών, ή νευριχων δυνά
μεων πρέπει νά άποδοθώσι* αί συμπαθειαι και αντι- 
πάθειαι, τάς δποίας εχομεν πρός τινε πράγματα, η 
ανθρώπου; τ ινα ; ; Τινες S i. ύποφέρουη να βλεπωσι 
τόν'χυ.α , τήν άράχνην, τάν μυν, τάν ρρυνον. Γνω- 
ρίζομεν Βυζάντιό» τινα (τάν Κ. Γ. Καρ) οστίς δε* 
δύναται νά πιάση τδ ^δίχινον άνευ σπασμών. Αλλος

δέ (δ Κ. Γ. θ χ .)  ούδέποτε Ιφαγε προσφάτευς οπώ
ρας1 άλλος δέ» έδύνατο νά ίδη παρατεδειμενην κεφαλήν 
ζώου έπί τής τραπέζης χωρίς νά πιριπεσΐ) είς λειπο- 
θ-ιμίας. Αλλά τοιαύτας άντιπαθιιας χοί συμπαθιίας 
βλέπομεν καί εί; τά κατώτερα ζώα* ουτω τά φύλλο: 
τής λευκής μελία; άποσοβοΰσι τδν χροταλιτην ίφ ιν 
χαί τάν ρέρουσιν είς σπασμούς. Κατά δέ τήν άπδθηχην 
τοΰ Ιρλανδού κηπουρού, όταν ρυτόν τ ί μαραινόμενεν 
«λησιάζη νά ξηρανθή, ζωογονείται θαυμαείως έννεά- 
xt« έχ δέκα περιστάσεων, άν πλησιάσωμεν είς αύτο 
ρίζαν χαμαίμηλον, δηλ. άρτίως έκφυτευμένον χαμαί
μηλον. ^1)

Πά.τα τά σώματα τοΰ κόσμου ύπόκιινται εις τον 
νόμον τοΰτον τής ά.τιπαθειας και συμπαθειας, ε.ορ» 
γανα και ά*όργα/«. Εις τοΰτον στηρίζεται ή χημεία’ 
δί αύτοΰ γίνονται τοσαύται συνθεσεις καί διαλύσεις 
ετερογενών οτοιχιίων καί αυτομάτως κατά ρυσιν χαι 
μηχανιχώ; ύπο νής τέχνης. ‘ Υπάρχει άρα^παγκό
σμιος καί έμφυτος είς τήν υλην ή δυναμις αυτη τοΰ 
* έρωτος καί τού Νείχου;, τήν δποίαν εξύμνησα.^ οί 
άρχαϊοι π^ιηταί καί μαλίστα δ Ορφευς xat ο Ησιοοος. 
Δί αύτή; τά πάντα συνέλκο.ται, ή άπωδουνταί’ αυτή 
ενεργεί άχσταπ^ύ'τως παντού την ημέραν, καθώς καί 
τήν νύχτα, οτε ή γή, ή οεληνη, καί οι λοιποί πλα.ήται 
έκγέουσι καρωτιχήν έπ ρροήν, ητις κατατοιμίζει τόν 
άνθρωπον ώστε δ νοΰς εκ τοΰ έγκεφάλου άποσυρόμενος 
εί; τό γαστρικό* πλέγμα, οποί» χυριεύουσιν οί αύτομα- 
τισμοί, κοινωνιΐ μετά τών πνευμάτων χαί παραδιδοται 
είς τά ίιε ιρα .

Π«ρί τούτων σχοπεύομεν νά πραγματιυθώμεν είς τό 
πρώτον τεύχος τοΰ δευτέρου εντους της Μνημοσύνης.

I. Ν. Α(6αύεύς.

Εϊς τάς επαρχίας κυρίως ευρίσχεται διεσκορπισμέ- 
VOV τά πνεύμα παντός έθνους· έκεΐ συναναστρεφόμενος 
μετά τώ\ διαφόρων τάξεων μανθανει ό περιηγητης τα 
έθιμα, τάς άρετάς, ή κακίας, τάς προλήψεις και δει
σιδαιμονίας του. Ά λλ ’ οταν το ίδνος συγχροτήται 

Ιύπί παντοίων καί άλλοδρόων φολών, τα οέ όρια τής 
έπιχρατείας έκτιίνωνται είς πλατυτατον χυχλον, τότε 
ή πρωτεύουσα, ώ ; έπιτομή μεγάλου συγγράμματος, 
περιλαμβάνει τά αναγκαιότατα τής τοιαύτης ιστορίας 
στοιχεία1 έπειτα αύτόθι έξαιρέτως φαίνεται χαί ή ένε- 
στώσα κατάστασίί τοϋ πολιτισμού, τών γραμμάτων 
καί τών τε'χ.ών,παριστανομένη ύπό τών διάφορων έπι-

ί \ )  Ά πυθήχη  ιού i r  ΈΰΛάγη π α νεπ ισ τημ ίο υ  
χα ι  Β ρ ε ια γ γ ιχ η  άναθεώρηνίζ .

Λ»



•τημβνιχβν, ή βιομηχανιχών καταστήματα»»,™» ε τ α ι
ριών, τών συλλόγω» χτλ.

‘ Η άπαράγραπτο; σχέσις, ^τις συνδέιι άδιαρ’^ χ τω ς 
*·ι διά παντός τή* ‘Ελλάδα μ ιτά  τής ‘Ρ ω σ ία ς , διά 
τη» ταυτότητα τοΰ θρησχεύματο;, χοθιστάνει έξαιρέ- 
τ “ ;  ffno,J5aisv είς ήμας δ,τι ά?ο?α τήν άπέρα»τον 
ταύτη ς χώραν. Αλλά τό κράτος τής ύπερόχου δυνά 
μ ιω ς, όποι> άνυψώθη, ήρκει κα! χωρίς τούτου νά xt 
νηοη τήν περιέργειαν ϊπΐιδή δυοί» δάτ«ρον. ή άνδρω- 
πινως θεωρουμένου του πράγματος πρέπει νά θαυμά I 
ζωμεν τό μεγαλεπίβολον τής πολιτικής τών μοναρ 
χών της, ή χριστίανιχώτερον σολλογιζόμενοι νά πα- 
ραδιχδώμεν ότι δάκτυλος Θεοΰ όδηγεΐ τήν ένδοξον 
αυτών γενεάν εί; έκπλήρωσίν μιγάλων χατορδωμάτων 
υπέρ ολοκλήρου της άνδρωτότητος, ιδιαιτέρως δέ 
υπερίτου Ελληνικού ε'θνους. Ίοως όμως σράλλιο π» 
ριορίζων ε:ς χαμαίζη/.« συμφέροντα τήν συνεχή ταύ
την της ύπερτάτης προνοίας καί καταφανή tvcpyeiocv 
διότι 5 λόγος πρόκειται π.ρί αύτής τής δρθοδοξίας· 
οδεν τα τελευταία ^συμβάντα προρητεύο.τα τοΰ νέου 
Ισραήλ την απολυτρωσι» ά/αγγέλλουσι συγχρόνως 
ω ; προσεχή καίτόν θρίαμβον τή ; άνατολικής U-  
κλησίας, καθώς τήν ταπείνωσι» καί τον περιορι
σμό» τοΰ δυτικού ρρο,η'ματος, ιό 5π;ίον άνέκαθεν 
μαίνεται κα; οΰτής, λι,στα δέ χαί ώς υπό έριννύων οί. 
στρηλατεΐται μάλιστα άπό τινων χρόνων, λυμαινόμε- 
νον παντοιοτρόπως χαί παρενοχλοΰ» χ«ί χαταθλίβον 
τον λαόν τής Ελλάδος.

Ζηλωταΐ τή ; πατρίδος χαί τής πίστεως χρίνομεν 
χρέος νά στρε'ρωμεν εκ διαλειμμάτων τά  βλέμματα 
τών ομογενών πρός^τήν άρκτον διότι* έκεύε ρέρεται αύ- 
τομάτως ^ό,τε πολιτικός χα! θρησκευτικός πολογνώ· 
μω ν  ̂έχιίθεν προσδοκαται ή αληθής σωτηρία, ή δόξα 
και το μεγαλείο» τοϋ έθνους- εκεΐδεν γίνονται ειλικρι
νείς και τελεσφόροι ύπέρ αύτοΰ προσπάθειαι, έν ώ

Ώα' τ1ς 5,0ί μ ^ Ρ ι το3δε ‘>«νησαν κηδόαε-
νοητής Ελλάδος, έχινήθησαν πάντοτε ύπό άνθρωπίνων 
και ματαίω» παθών, πολλάχις ύπό τών συμφερόντων, 
ενδεχεται δε ένίοτε καί ύπό τής άχατασχέτου αύτής 
κ*^τυρα*νιχής άναγχης τών πιριστάσεω».

‘ Η Πίτρούπολις κτισθείσα Οπό τοΰ μεγάλου Πέ-
Τών “πό του ποταμού 

■ η, ΙΜεδας διαλαμβανόμενων τελμάτων διαιρείται εις 
πολλας νητους, εχει δέλ.μένα εύρύχωρον μέν, άλλ’ 
αναβαδο» έν μεΓει μονο» ραίνεται πιριτεταρριυμένη, 
στερείται δέ φαντός άξιολόγου οχυρώματος- διότ, 
το ρρουριον «υτή<· ούδεμίαν εχει στρατιωτικήν άξι'αν. 
αλλά κατά τη» πλατύτητα, τήν ιίθ υγρ α μ μ ί,, Χα; τ Λν 
ευπρεπ.,αν τών οδών, καθώς καί τή , κομψότητα τών 
οικοδομημάτων δελγει καί άοαρπάζει μάλιστα τόν θεα
τήν υπέρ πα ,αν άλλην τής Ευρώπης πόλιν. Προ,βάλ- 
λουσι δέ ω 3«υ τ « ς  x , t αί ύπό ,οη,ίτου λίθου χατ.σχ,υα. 
σμίναι κ ρ ή ν ε ς  χαί « ί  διώρυγες τβΰ ποταμού. ‘Ως 
πρώτιστα» τώ» πλατειών άναρέρονται ή τών νιιμερι.

 ̂ λ"03* Ψ ' Τθ3 l9a^ ·καλλωπιζομενη υπό του δμωνύμου ναοΰ, ή του θεά. 
τρου, η λιγομινη Αρ.ιον Πεδίο», δπου νί,ονται τά 
στρατιωτίχα γυμνάσια καί ραίνεται τό άγαλμα του

διαβοητου Σουδαρορ, ή „ 8  . . . . φ(ρ£0, χ
ίοελιιχον ιις  τιμήν τβΰ στρατάρχου ‘Ρωμαντζώ», η 
της αυτοχρβτοριχής βιβλιοθήκης, £ίς τ ή, άκραν τής 
θτιο:ας «« ισδη  τό κομψότατο» θέατρον του Ά λεξά»- 
flfo. ·ις δε τό χέντρβν θάλλει δενδρόρυτο; χ ,γχλ ι- 
ωτός χήπος· τέλος ή τη; Γερουσίας καί τής άγίας 

iuvoieu oruou ανυψωθη υπό τής Β'. Αικατερίνης δ 
κολοίσαΐος άνδριά; τοϋ μεγάλου Πέτροα.

I Τό άγλαόμορρον τοΰτο Ιργον τής τέχνης έξελ- 
δον έκ τώ/ χειλών τοΰ Φαλκονέτ ίκειτο χαμαί.

Bella pittura in tenebrosa parte 
Cbe non si puo veder forma ni arte (1)

Ούδεί; έδύνατο νά βιυμάτη τήν μεγαλόνουν φυσιο
γνωμίαν και τό ηδος του ηρωος τής "Αρκτου. Αί 
su„v<;  τών ιστορικών άνδ:ώ/, καβώς χαί αί πράξεις 
ιων, πρέπει νά βεωρώνται μακρόδεν, ε’τε έχ συμμέ. 
τρου αποστασεως. Έζητεΐτο λοιπόν μηχανικός εππή ■ 
β«ιος^να μιτακυλίση μέγαν βράχον χαΐ νά στηρίξ5 έπ’ 
αυτού το αρομοίωμα τοΰ μεγάλου μονάοχου’ άλλά 
τοιοΰτος μόνος δ Καρβου,ης εύρίθη. Τίς >  άοά γε

ν ΜΤϊς· ν  ? λλην τ® γένος’ K‘ ?a^ v 'ψ * « -τριόα, ορδοίοςος τήν βρησκείαν, έξ έκιίνων δηλ. τών 
ομογενών οίτινεί αύτοαάτως έρέίοντο πα.τανόδεν 
εις τή» Ρωσσιαν ώς του έθνους προστάτι» και ύαέο- 
μαχον απιτελει καί αύτός μέρος τής μεγάλης πρεσβεί
ας, την οποίαν επεμπεν έχ διαλειμμάτων ή ‘Ελλάς 
προς τόν μέγαν βασιλέα. Οί άνθρωποι ο5τοι άνέβαΐνον 
εις την πρωτεύουσαν τή ; ‘Ρωσοίας, τήν Πετροόπολιν 
ολοι ένθουσιωδεις χαί εύέλπιδεί , ή,αν δέ έχ τών πολ
λών άλλων, όσους άνερέραμεν άλλαχοΰ, ό υπασπι- 
,της του αύτοχρατορος χαί άντ[ν«ύ*?χ 0ς ΚορνήλωΦ 
οστ.ς έσχατως έπεσκέρθη τήν ‘Ελλάδα, δ ύπαοπ^ 
στης και πλοίαρχος πρώτης τάξεως ’Αρκάς, ό αρ
χηγός τών επιτελών καί διαγγελεύς Ζακόνθιος Μα- 
,αραχης, ο άντιστράτηγος τοΰ μηχανικού Ίωαννίτης 
1 οργολης, ό σύμβουλος τής έπικρατείας κα! Νοαάο- 
χη; Γουναρόπουλος, Σηυρίδων Δεστοόνης διερμήν.'ΰς 
του ανατολικού τμήματος τώ» έξωτεριχών όποθέσεω», 
χα6ως χαι ο[ υιοί αύτοΰ Γεώργιος χαί Μιχαήλ Ζα- 
χυνθιοι, Γεώργιος Δεμης, 6 πάλληλος του υπουργείου
.τ» η Ϋ ° Τ ία ί’ -  “ ϊ >?4ς Βρώην πρέσβεως εις 
Κλλαοα Κατακα,ης διοικητής τής Πασσαραβίας, ‘ Η-

ρακλεωτης, I. Παππα^ρηγόπουλος αϋλιχός σύμβουλος
* γ " 1“ ς πΡ®ξ*νο5 ού · ί ί  Άθήναις, άνήρ τοσοΰτον
έν ταϊς δειναϊς έχείναις περιστάσεσι τοΰ έθνιχοΰ πο
λέμου ώρελήσας τήν πατρίδα χα! νυν δέ πάντοτε πρό
θυμός νά τήν ώρε/ή,

, Αλλ’ ά *“νΐων τών “’ί  τήν ‘Ρασσίαν μεταναστευ- 
σαντων προεξήρχες δμολογουμένως Σύ, άοίδιαε Κυ* 
βερνητα, Ι-α .νη  Καπο 'ίστρια ! διότι Σύ προευτρέ.

( 1 ) ‘Ω ρα ία  e i x b r  d (  σ κ υ τ ι ιγ ϋ γ  τό '
* o r ,  της οπο ία ς  J}r  6 ι α χ ρ ί γ η Λι ο ϋ τ ι  ή μορφή ,  ο ΰ ι .  
ι» τέχτη .  Λάντης. ^  n  h

χισας τό» μέγα» υπέρ ttji ‘ Ελληνικές ά>ε£*?τησ-.α; 
αγώνα χαΐ υπερασπίσίης έπιτυχώς  ̂ ιίς  τά « « V *  
τών βασιλέων τοΰ έθνους τά δικαιώματα- άρ̂  ου ίε 
ώς άλλος Τιμολέων έκαθάρισας τήν ‘ Κλλάδα ατο τϊ 
ίχνη τώ* έχθρών,ίπανήγαγες ι ί ;  αύτήν τα άγα^α τή; 
ειρήνης, τής ριλοπονίας καί τής ευνομία;, εω ; ου τέλος 
έπισες ώς καλό; στρατ·ώτη; υπέρ τή ; τά 'εω ; μαχο- 
μινος. Ό θιν έθαυμαστώΟηί διά πα»τός και ώς πολί
της καί ώ ; νομοθιτης καί ώ ; άρχω» καί ώ ; ριλόστορ- 
γος ένταΰτώ πατήρ τοΰ λιοΰ Σου.

Συγχώρησόν μοι, ώ ίεράψ/χήι *» σκίαγραρώ έν- 
ταΰ^α τοσοΰτον άμυδρώ; τόν πολιτικάν βίο» Σου 
διότι ουδέποτε έραντάσθη* νά ά/*λάβω τό δεινό» τών 
«νκωαίων σου έογον επ ίΐτα  τις έ ; ήμών δυναται
. * , ! ι .·· ‘ < « σι _?9    Λ.-- Τ.οιι

τ ιον  τοϋ άγίου Μιχαήλ κατεχόμενον υπό του σώμα
τος τώ» μηχανιχώ», έργον αρχιτεκτονικής τοΰ μ ι .  
σαί*#»ος άνεγερθέ» παρά του αΰτοκράτορος Παύλου 
τοΰ Α. μετά τινα όπτασίαν δ οίκος τής άκαδημίας 
τών καλών τεχνών, ώραιίτατον τών χτισμάτων τής 
Ιίετρουπόλεως χατά τή» χάριν καί τήν μεγαλοπρέπειαν 
τής αρχιτεκτονικής· τό συναλλακτήριον, λαμπρότατον 
καί αύτό' τό ναυαρχιΐον, του όποιου τόν καταχρυσον 
οβελόν πρώτο* βλέπουσιν οί ε ΐ; Πετρουπολιν προσερ- 
χόμενοι· περιλαμβάνει δέ παμμέγιδ ι; ναυπηγεΐον,οπου 
ναυπηγούνται μέγιστα πλοία πολεμικά, καδώ; καί 
πλούσιον ταμείο» ιώ< ναυτικών σκευών ή ακαδημία 
τώ* έπιστημών ή τράπεζα τών νομισμάτων, τό γε- 
ρουσιαστήρ·ον, τό δαλαμηπολειο/, τό Δημαρχείο*, καί 
μαλίστα τό «πιτελεϊον έχον σχήμα ημικυκλίου συμ-έπαίίως νά έ',υμνή.η τό δψος τής μεγαλορρο,υ»η; Σου, μαΛίστα τό έπιτελείον εχον σχήμα ημικύκλιος συμ- 

,ή* βαθύτητα τοΰ πολιτικοΰ voi; καί τό μ .γ α λ ε ίο ν  «ληίουντο; τον κύκλον της Γ.λατειας άπεναντι τ ω ν γ ε ι-  
* 1 . .  . . .τν ' ιΐίΛίνΜ» η , η ν  Υ ft pnn iveoTnraiLfi· ίτυν^πτε ι τ α :  δυοτή ; θυσ!α: ;  Ά λλά γράρων περί ‘Ρωοπας *ic τή.

‘ Ε λλάδ α  επρεπεν ά * α | χ α ίω ;  νά ά*α?έρω  το̂ ν τοσα^τα 
πρός  εκε ίνην υπέρ τ α υ τ η ς  μ εσ ιτ ε ύ ο α ντα ’ έ ς ε π λ ή ρ ω ια  
δ ΐ  ε υ γ νω μ ο σ ύνη ;  χρέος  έκρ.-Λνώ* τό γ λ υ κ ύ  5*ομα - ο υ  
ε ί ;  τ α ς  άκοάς τ ώ ν  Έ λ λ ή - ω ν ,  δπου ή χ ε ί  πάν
τοτε  άσπάσ ιον ,  καθ ώ ς  θ έ λ ϋ  δ ιαμέ/ ιι  ά θ**ατο ν  ε?;  τή .

ιστορίαν. y
ΙΙρώτισται οδοί τή; Ιίετρουπόλεως ή αποψι; του 

Νέρσκη, όπου κεϊται ή έκκλητία τοΰ Καζάν, στιχό?ε- 
δρο; και διά κτιρ:ων γλ^ρ^ών, κ*θώ; πολυτε
λών έμπορίίων χαθωραϊσμέ-η, αί Sua Μορσχοη, η
Μι λλιόνη χτλ. _ ,

‘Ω; οικοδομήματα δέ διαπρέπ^υσι τό άπεραντονχει
μερινόν άνάκτορον τών αΰτοκρατόιων, ου*εχομενο- 
δνά ξυστού μετά του ησυχαστηρίου, άγαπητοτατου 
ενδιαιτήματος (παλατιού) τή ; Β. Αικατερίνη;,^ οπου 
δαμάζει ό περιηγητής έκτο; τω/ άλλων την εικονο 
θήκην, τό πλο.σιώτ,το* τών κατά πα,αν τήν liu 
ρώπην ταμείο» τών τιμα^ρώ» λίθων και των αυτο 
χρατορικών ,ομισμάτων, δπου ίιατηρ.ιται χα.ί ί  μ· 
•ν,στος τών τριών γνωστών αδαμαντων έλκων 194 
κεράτια, ή βιβλιοθήκη τοΰ Βολταίρου τ=υ Δ-.δεροτ

 /; , » , .

μεοινών ανακτόρων Υπερμιγέθηςάψίς συνάπτει τάς δυο
πτερυ/αςτοΰ οικοδομήματος τούτου,έπ αυτής δέ έπο-
y εΐται ή Νίκη έπί έςαθρίππου άμάξη;- αυτόθι μετηνέ-
/θησα* ιτα ιτατά γ;7ρεΐα τής στρατιωτική; διοικησεως.
/ν * 4 . 1 '  ,
Άντιχού ϊέ τοΰ τόξου υψοΰται τό μνημεΐσν τοΰ Α-

χεράτία, η Di0M0vr,n'i --------r- ;  , , ·
καί Δαλαμβέρτ, αί έκλογαί τών ειχο*ο>ν χαι αγ^ελ- 
ματων, υρ’ ών έκαλλωπίζετο η ι:ατμιωτατη εις τό» 

-> '- - -  8ιατριβή Μαλμαιζόν αυτόθι κεϊται και 
;ή; αΰτοκρατοριχή; αύ'λή;, τ̂ό μάρμαρο

Ρίαπολέοντα δ 
τό θέατρον τή

.εξανδρου, κίω* δωρικός, τοϋ δποίου ή μονόλιθος 
στή-η έ/ει ύψος μέν 84  'Αγγλικώ* ποδών, διάμετρον 
όέ 12. Όλο* δέ το κτίριον ρέρον χαί τό άγαλμα τοΰ 
αρχαγγέλου Μι·/αήλ εχ«ι 154  ποδώ< δψος. Τό 
Γεστινόΐτβερ περιλαμβανιι δύο ξυς·οΰ; άλλεπϊλλ-ή' 
λους, έξ ών ό κατάγειως καιακοσμείται υπό 170 
αποθηκών όπου εκτίθενται διάρορα έμπορεΰματα. ‘ Η 
εΰρυγωροτάτη αύτοκρατορική βιβλιοθήκη, τά  ίππο- 
δρτμεία, πλατύτατα τών τή ; Ευρώπης άπάσης· ιις  
δέ τήν είσοδον τή ; ιππικής φρουράς ραίνονται δύο 
λαμπρά αγάλματα, ώς τά τής έν ‘Ρωμί) πλατείας 
τοΰ M onte C a v a llo .  ‘Η νέα οπλοθήκη αξιοθαύμα
στος διά τε τήν έκτασι» καί τά ώρα!α δπλοποιεία- 
έξέχουσι δέ αυτόθι μάλιστα τό τηλεβολοχοείον, τό με- 
ταλλωρυχείον, όπου ύπάρχιι τεχνητόν υπόγειον πα- 
οιστάνον τά διάρορα στρώματα τών φυσικών μεταλ
λείω ν τό νοσοκοαείον τών πτωχών,τό έκθετοτρορείον, 
τό γιρυροδοποιιϊον, οί πολυάριθμοι καί μακροτατοι 
στρατώνες, τό όρρανοτρορείον τώ» στρατιωτικών, τό 
δωίεκάσ'/ολον, τά καταγώγιον τοΰ Α. καί Β. τάγμα- 
το ; τών εύελπ'.δων κτλ.

Έκ τών έκκλησιών διαπρέπουσι μάλιστα ή χαθι- 
δρική δηλ. ή Παναγία τοΰ Καζάν, κτιαθεϊσα χατά 
τάν τύπον τοΰ έν ‘ Ρώμη άγίου Πέτρου, άλλά μικρο- 
τέρα εκείνου κατά τό μεγεθος' η τοΰ άγιου Ιιαάκ, 
ανοικοδομούμενη κατά *εον τ ι σχέίιον απο τοΰ 1812 . 
Ό ναό; οϋτος κοσμείται έξωιεριχώς ύπό ύψηλοτάτου 
θόλου καί τεσσάρων στοών στηριζομένων ύπό όκτώ 
κιόνων κατά πρό*ωπον, τρειών δέ ικ  πλαγιάν, τών 
οποίων τά βάθρα καί τά κιονόκρανα άποστίλβουσι τήν 
λαμπρότητα τοΰ χρυσοΰ. ‘ Η εκκλησία τών αγίων 
αποστόλων Πέτρου καί Παύλου κεϊται εντός τβΰ 
ρρουοίου τής Πετρουπόλεως* αυτόθι έ»ταριάζον- 
ται πά»τα τά μέλη τής αυτοκρατορικής οίκογινειας. 
Άχολουθοΰσι δέ κατόπιν χαί άλλαι έχκλ^σία^ οίο»

κτιστόν παλάτιον τοϋ μεγάλου δουκό; Κωνσταντίνου, 
περιιλθόν ε?; τή» κυριότητα του έθνους μετα . » 
θάνατον τοϋ ήγεμόνο:, τό τοΰ Ανιτσχορ ανεγερθέ, 
κα-ά τ ό ν  Ιταλικόν τρόπο», κατο^ια ίίιαίτερα του 
αΰτοκράτορος Νικολάου, πρί» άναλαβη τ α  σκήπτρα 
ττς βασιλείας, τό παΛαπον τή ; Ταυρική; αξιοθέατο»
8ιά τήν εύπρεπ.στάτη» άρχιτεκτονική» « ς  « «  
μήκεις παρόδους, τόν έκ τ εταμένον  και περικαλλή κη 
«ον, ιδιαιτέρως όμως καί πρό πα.των δ ιότ ι  ωκοόο- 
μήίΐη ύπό τοΰ βαθύπλουτου π ρ ι γ γ ι π ο ;  Ποτεμκιν 
φίλοτιμουμένου νά ύποδίχθη χαί τιυήση έ*·ΐ πανη 
νυρ ικώ ; τή» Β Α ίκ α τ ε ο ίν α ν  τά νεόο^το» παλατιον 
τοΰ. μεγάλου δουκό; Μιχαήλ έξ ίχ ω ; περίεργον Οια
την πολυτελείαν ΤΤ* α? , * ^ν :ου Ν̂ χολάο-̂  του άγίοα Συμιώνος,



επισχεφθή καί τήν κατά τ α  προπύλαια αύτά τής πό
λεως εκκλησίαν τβΰ μοναστηριού τοΰ αγίου Νέφσχη 
διότι εκτός τώ* άλλων θαυμάζεται χαι ό τάοος τοΰ 
οσίου ολος Ιξ αργύρου καθαρού έξειργασμέ*ος, 
καθώς χαί τά εντός τοΰ περιβόλου κοιμητήριον, ό
που υπάοχουσι πολλά επιτάφια μνημεία πολυτε 
λέστατα.

Απατα σχεδόν ή ένδοξος τών ‘ Ρωσσιών πρωτεύουσα 
καταγλαίζεται ύπό μιγαλοπρεπιστάτων οίκων' άλλο 
μεταξύ αύτών διαπρέπουσι μάλιστα ό του Στρογόνωφ, 
Βιζβορότκο, Χερεμέτεβ, Καγχάριν, Βιλοζίλσχα, Ζα 
βανόφ κτλ.

Αλλ ώς άληδή χαί πολύτιμον καλλωπισμόν της 
πόλεως δεωροΰμεν τά κοινοφιλή καταστήματα, δηλ. 
1) τό πανιπιστήμιον άνεγιρδέν κατά τά 1819 , είς τό 
οποίο» συνηφδη καί τό νομικά* σχολείον συσταδέν τώ 
1 8 0 5 . Αεγεται δέ ήδη ότι θελιι προστεδή ήδη χαί 
με'γα παράρτημα νέο*, τών ’Ανατολικών δηλ. γλω σ
σών συγκροτούμενον έξ ένδεκα ταχτικών καδηγητών, 
πολλών δέ άλλων εκτάκτων,ή ά*απληρωτιχών, προσέτι 
δέ καί τυπογραφίας καί βιβλιοθήκης ιδιαιτέρας καί 
έφημερίίος ’Ασιατικής- τεσσαράκοντα μαθηται βέλου 
σι διδάσχεσθαι Ιντός τοΰ σχολείου τούτου. 2) ‘ϊ  
ίατροχει:ουργική ακαδημία συσταδείσα μέν παρά του 
μεγά/.ou Πέτρου, μίτα^υδμισθείσα δέ υπό τοΰ ’Αλε
ξάνδρου- μισδοδοτοΰνται δέ έ ;  αύτής 53 0  μαδηταί 
καί 3 8 6 0 0 0  αργυρα pooSXta δαπανώ*ται υπέρ αύτών 
κατ ετος. 3 ) Ιό παιδαγωγικόν διδασκαλείων άπο- 
χατασταδέν τώ 1828 . αύτοΰ σπουδάζουσιν οί μέλ
λοντες νά «πιδοδώσιν ε ί: τά εν?γο*. τής διδασκαλίας. 
4 ) ‘Η έκκλησιαστική άκαδημία, όπου διδάσκονται 
πολλοί νέοι τά δεολογικά μαδήματα τή ; έπικρατού- 
σης όρθοδόξου Θρησκείας. 5) Τά συσσίτιον τών εύ- 
ελπίδων έξαρτώμενον έκ τού πανεπιστημίου. 6) Τά 
δύο στρατιωτικά σχολεία. 7) Τό σχολείον του πυρο- 
βολικοΰ άνιγερδέν τώ 1809 . 8) Τά ναυτικόν σχο
λείο», είς το όποιο* προσετεδη χαϊ ετερον τής ναοτι- 
λιας, η θαλαισοπίριας λεγόμενόν, όπου διδάσκονται 
πεντηχοντα νέο:. 9) Γά σχολείον τών μηχανικών, 
είτε τής γεφυροδοποιΐις συσταδέν τώ 1820 . 10) Τά 
σχολείον τών δαλαμηπο'λων τοΰ παλατιού. 11) Τό 
σχολείον τών καλών τεχνών. 12) Τό σχολείον τής 
ορυκτολογίας αυζηδέν μεγαλως παρά τοΰ αύτοκράτο* 
ρος Αλιξάνορου. 13) Τό σχολείον τών ανατολικών 
διερμηνέων. 14) Τό εμπορικό* σχολείον. 15) Τό 
τεχνολογικον σχολείον,όπου τρέφονται καί μανδάνουσι 
τας τέχνας 132 νέο:. 16) Τό γεωργικόν σχολείον 
συσταδέν τώ 18 0 1 ,καδώς καί τό άνεγερδέν παρά της 
κομήσσης Στρογονώρ. 17) Τό σχολείον τής έμπορο’ 
ναυτιλίας άνεγερδέν έσ·χατως ύπά τοΰ αύτοχράτορος 
Νικολάου διά νά έξέλθωσιν αΰτόθιν κυβερνήται καί 
ναυπηγοί εμπορικών πλοίων. Τριάκοντα δύο μαθηται 
βυνταξιοδοτοΰται παρά της χυβερνήσεως. 18) Τό κτη
νιατρικόν σχολείον. 19) Τά δύο λύκεια. 20) Τό σχο
λείον τών διαμαρτυρομένων, δπου 500 μαθηται διδά
σκονται Γερμανιστι διάφορά επιτηδεύματα. 21) Τό 
παρδεναγωγείον, όπου 5 0 0  νεάνιδες έκπαιδευοντβι 
δαπάνη ιής Κυ6ιρνησ«»ς. 22) Τό παρθεναγωγείβν

τών εύγενών άφιιρωμένον ,ίς  τ ήν έντελεστάτην άνα- 
τροφήν 180 ν,ανίίων. 2 3 ; Το τών μέσων πολ1τών 
υπέρ τών κορασίων άνηκόντων «ίς τάς κατωτέρας 
τάξεις τή, πολιτείας. 24) Γο στρατιωτικόν ορφανο
τροφείο». 25 ). Τό σχολείο* τώ» σημαιοφόρων. 26) Τό 
εκδετοτρορϊίο*. 27 ) Τά Γερμανικόν σχολείον προκα
ταρκτικών μαδημάτων καί πολλά άλλα τοιαΰτα.

Πλήθουσιν είς τήν Πετρούπολι* αί διάφοροι έται- 
ρίαι καί όμηγυριις σχοπάν εχουσαι κύριο»' τή* διάδο- 
σιν τών γνώσεων καί τήν έχριΤωσιν τών προλή- 
ψιων. Γϋίαυτη διαθρυλλει-αι ή αύτοκρατορ(λή αχα* 
δημια περίπυστος δ ά τού; μεγάλους άνδρας της χαί 
οσα έκδίόει πολυμαδέστατα ύ.τομνήματα, ή ακαδημία 
ιώ » καλών τεχνώ», ή εταιρία τών φιλεπιστημόνων, 
φιλοτεχνών καί Φυσιολόγων, ή τών ζηλωτώ» τής 
Ρωσσιχής γλώσσης, η ιατρική, ή φαρμακευτική, ή οι

κονομική, ή φιλανθρωπική, ή φιλολογική, ή ενθαρ
ρυντικής τών τεχνών, ητις συνταξιοδοτεί μαβητάς ιίς  
τή* ^Ρωμγιν τής αρχιτεκτονικής, τής γλυπτικής καί 
τής ζωγραφικής.

Ή  Πετρούπολις περιέχει πολλάς συλλογάς επι
στημονικός καί τεχνιχάς αξίας λόγου, καδώς καί 6ι- 
λΐοδηκας. Εκ τούτων ή τής ακαδημίας τών επ ι

στημών πλουτίζεται ύπό πλήδους ανατολικών χειρο
γράφων, ταΰτ* δέ ηύξησε* ή ί χ Περσικών συγκρο- 
τουμένη συλλογή, δώρο* τοΰ Σάχ πρός τό* «ύτο . 
κράτορα Νιχολαον. Εις τό αύτά οικοδόμημα εύρίσκεται 
καί^ τά αστεροσκοπείο·;, οδι» οί ‘Ρώσσοι γεωγράφοι 
διαβιδάζουσι τάν πρώτο* μεσημβρινό*· πλησίον δέ 
αύτοΰ κεΐται καί ή έξάχουστος σφαίρα τοΰ Ιίοττορπ 
έχουσα evdtxa ποδών διάμετρον καί εξεικονίζουσα είς 
τά εσωτερικόν μέν αύτής κοίλωμα τάν ουρανό», τήν 
άνιτολή», τό» μεσημβρινά* και τήν δύσι* τών άιτρω*, 
έξωτερικώς δέ τήν γή ν .  . . .

Επαινούνται πολυ παρα τώ* ειδημόνων τό μου* 
σιϊον τής φυσική; ιστορίας ώ ; πλουσιώτατον, ή αύ- 
τοκρατορική πίναχοδήχη καί γλυπτοθήκη χαί τό 
ασιατικά* νομισματομουσείον, εϊς τό οποίον προτετέ- 
δησα» εσχάτως καί τά περσικά νομίσματα, τό όρυ- 
χτολογείο» τοΰ μεταλλωρυχικοϋ τάγματος, τό ταμεΐϊν 
τών  ̂ προπλασμάτων, 5 βοτανικός κήπος περικαλλής 
ένταύτώ καί εκτεταμένος εϊς άκρον.

Αλλά και οιχογενειαι αριστοκρατικοίέχουσιν ιδιαί
τερα μουσεία οϊον ή τοΰ ‘Ρωμαντσόφ ! Σβινίου καί 
Όρλεφάκη, Ναρίνσκη, Βερβερότκο, Στρόγονωφ κτλ.

ΓΙλήδος βιομηχανικών εργαστηρίων πλουτίζοτσι τή* 
Πετρουπολιν, ο!θν ταπήτων, καί χατόπτρων, καί 
κρυστάλλων, καί όρειχάλκω*.

Γα μικρά πλοία άποφορτίζονται είς τάς 5ν6ας 
οιυτας τής Νεβας, τά μεγάλα όμως ελλιμενίζονται 
καμπ)η0ώς εις το Κρονστά?.

Ί ο έμπόριον τή; Πετρο^πόλεως έκτείν.ται «χατα- 
παυσχως,^ χαί έξάγάνται μέν σίδηρος, χαννάβιο*. λ ι- 
(αριον, πάτασσα, λίνέλαιον, σχοινία, ίχδκοκολβύρσαι 
ρωσσ:χαί, μέταξα, ίστία (άρμενα) χαί 8ημηΤρ ι«ο ί 
καρποί, εισαγςνααι δέ διάφορα άλλα.

‘ Ρωσσίας βλέπων δυο νοσοκομεία άνεγερδέντα τό μένΉ  χειμερινή αγορά τή ; Πετρουπόλεως Ιχ ιι τ ι ‘ Ρ
αιτεοον κινούν « ί; ε“κστασιν τούς μεσημβρινούς υπό του κομητος Χαιρεμέτιεφ, το οέ υπο του πριγιδιαίτερον

λαού;* διότι είς εύρυχωροτάτην πλατεία» ύψοΰνται 
πυρα^ιίδίς ολόκληροι βοώ», προβάτω*, χοίρων, όρνί- 
δων- έπειτα βούτυρον, ώσ, ίχθεις καί διάφορα άλλα 
εδώδιμα, ^άντα όμρίω; τοσοΰτον παγωμένα υπό τοΰ 

'ίστε νρ εά ζ ιτα ι πολλάκις άξίνη διά νά τά
- άλλ’

ψύχους, ω
χό'Αΐ) ώς ξύλα χατά τή» ά*άγχη» χοΰ αγοραστού’ αλλ 
έξ αύτών οί ίχδεϊς φέρουσιν είσέτι ολην την λαμπρό' 
ττ;τα τών φυσικών χρωμάτων ώς άν ήσα» ι,ώντες.

γιπος Γαλίτση», χωροϋ* έκαστον ώς τριακοσιας 
κλ’.νας χαϊ διατηρεύμενον δαπάνη τών καβιδρυτών.

Έχ τών άλλω* δημοσίω* καταστημάτων μνημο
νεύονται τά άκόλουδα 1) τό πανεπιστήμιον έξέχον 
κατά τά* άριδμό* τών τε καδηγητών xai τών μα- 
δητών 2) ή εκκλησιαστική άκαδημία, μία έκ τών 
τεσσάρων τοΰ βασιλείου 3) τά παιδαγωγικόν συσσι- 

χρωματων ως αν ησα* ι,ωντες. I-πον τών εύγενών έξαρτώμενσν έκ τοΰ πανεπιστήμιου, 
Τά προϊόντα-ταΰτα τής φύσεως φέροντα' διά χοι- k  ίατροχειρουργική άκαδημία 4) τό στρατιωτικόν 

μ^υλκών έχ τών άπωτάτων τής αύτοκρατορίας ε ίχα  ίσχ_ολείον τών ευπατριδών 5) τό ‘Αρμενιακάν σχο- 
τιώ», διατηρούνται δέ είς πολύν χρόνο» ιντος πάγο* L e[0V β) ή εμπορική ακαδημία όπου 60  νέοι 2ιδά- 
δηϊώ», ή ύπογείων. ; σκονται τά τής συναλλαγής 7) τό καλλιτεχνικόν

ό γυμνάσιον 10) τό 
όπου έκπαι-

Πέραν τής Πετρουπόλεως είς άπόστασιν 40  μιλ'·ω» 3^ 0^ε 0̂ν το χτηνιατρικά* 9) τό γυμνά 
ευρίσκει ό περιηγητής I) τήν Πίτρόννηιον, Καμένοι παρ06»οιγωγεΪ8ν τής άγιας Α ικατερ ίνης  
εσκάβ, ·χ*ριέστατον δερίνάν ενδιαίτημα τοΰ αυτοκρά· IScusvrat 2 5 0  νεάνιδες έκ διαφόρων τάξε;εων της κοι-

πολλοί καί πρίγγιπες Αρ* 
ij* τών ‘Αρμενίω* βιβλιο- 
Βενετίςι άγίου Λαζάρου 

113) ή αύτοκρατορική εταιρία τώ» φυσιολόγων 14) ή 
εύρίσκεται κ ιί τά αύτοκρατορικ4ν εργασιηριον, οπου τ(^ν ίαΤρ1κών έπιστημώ* 15) τής ιστορίας καί ρωσ- 
κόπτονται καί στίλβονται αί τιμαλφείς λίδο:. Τ° 3>χή; αρχαιολογίας 16) τής άγρο*ομίας καί τό γεωρ- 
Ούρανεμβάουμ, άλλο φρουριον, εξυμνείται δια τους .γ( ί ν̂ σχολείον 17) ή οίύτο*ρατορικτ; βιβλιοδήκη 18) ό 
ΰποστέγους κήπους. _ βοτανικός χήπος 19) τό άστεροσκοπείον 20) τό τα-

Μ ύσχ α , αρχαιότερα πρωτευίυσα του ‘Ρωσσ:χοΰ|α ί 2̂ν -ι^ς ®υτικης, otcoo ευρίτχετ'αι καϊ ή ανατομική

1 <\ : μ * ϊ^της των επικρατείων η οιανοητικη προοοος,ειλ T63^a?otc μΐΥΟίλαί και τριακο/τα Tcpoot I t ,^ I τόπιν θίλομβν φροντισ» να παραστησωμεν αύτην όί
" ' ‘ ‘Ως ποώτιστα αύτή; οικοδομήματα άνσφέρονται τό ά ρ ^ τ ικ ώ ν  χαρακτήρων καί ακριβώς, ο!όν τ .  άνα- 
Κ ρ εμλέν ,  άρχαίον άνάκτορον τώ» Τσάρω» άναχαι-ι- Μ · μ « ω ν  πραγματων.
®θίν μετά τήν ίκπυρπάλησίν του. ‘ Η άντίδεσις δια- Τά επιχείρημα τοΰτο ίσως δέν φανή ιίς  πάντας 
φόρων τρόπων αρχιτεκτονικής αρχαίας, νιωτέρας καί μάταιο»' ίπειδή άποδεικνύει λογικώς ότι ή ύπεριχουσα 
του μισαιώνος, οί απειράριθμοι χρυσοί, ή πρασινοβι δυναμις τής ‘Ρωσσίας πηγάζιι κυρίως έκ τής άληθοΰς 
©εις θόλοικαίτά πολυπληθή κωδωνοστάσια έκπλήχτου- προόδοο ό νους σήμερον κινεί τήν υλη», παρήλδε δέ 
σι τόν θεατήν ώς κιίμενον μεταξύ, οδτως είπεΐν, τή; τά κράτος τής καθαρϊς βίας, τοΰτέστί τοΰ αριθμού 
Εύοώπης καί τής Ά σίας, τοΰ παλαιοΰ καί τοΰ νέου τώ» στρατευμάτων· διότι ταΰτα άδύνατον νά διατη- 
κόσυου· έπε ιτα  τό πολύγωνον παλάτιον τοΰ όρφανο ρηδώπν ανευ τάξεως καί δικαιοσύνης πολιτικής καί 
τρο'φιίου, τά πρατήριο'ν περιλαμβάνον πλήθος άποδη- συνετή; Κυβίρνήσεως,έξ ών πηγάζει ό δημόσιος πλοϋ* 
κών «μπορ’.κών πολυτελεστάτω», τό παλάτιον τών|τος, ένδαρρύνεται τό έμπόριον και αυξάνει ή ιδιωτική
άρ7 *:οτήτ«ν, ή οπλοθήκη, τό πατριαρχεΐον, τό θέα- εύημεοία. 
τρο’ν άξιάγαστον κατά τ ι τάς διαστάσεις καί τή» 
χαλλονήν, τό γερουσιαστήριο», τό στρατιωτικόν γυ ' 
μνάσιο», μεγίστων τών ύπαρχόντων, καθότι εχει 
560  πόδας αγγλικού; μήκους, 168 πλάτους καί 5 0 1 
ύψους.

‘ Ως εχκλησιαι διαθρυλλίϋνται ή καθεδρική (τής 
Κομήσεως) δπου βτέφονται οί αύτοκράτορες, ή του 
Εύαγγελιομοΰ, ή τής Παναγίας τοΰ Καζά».

I. Ν. Λ

‘0  περιηγητή; άναγκάζιτβι νά δαυμάσζ βύτόδι χαί Π )  ’Epart irO ir ix zijc π α ρά  'A r t u r l o v  Martins 
τ*  γενναία φρονήματα τών μεγάλων οικογενειών τήςΙ^χι^ο^ί^ς έθκογρα^Ιας k Bruxelles.



Η ΙΚΤΙΣ
(ΤΟ ΚΟΪΝΑΔΙ.)

Ό  Βυρρών καί 5 Δαραρδς γινώσκουσιν εν μόνον 
*Ρ9« ^ιτίδβς· δ Κ. Φριδιρίκο; Κυβιι'ρος Siaxptvit 
δύο είδη αύτών, την έρυδράν ητις £^,t ΰπόξανδον 
τά σώμα, χαί την μιλάγχρου» ή μελανόξανδον καδ’ 
όλα τ ’ άνω μέρη τού σώματος, χαί κίντρίνοβαρή εί; 
τα κατώτερα.

σκαπτοντος, στριροντος ή ψαύοντος πδ ' πραγμα, 8ί- 
διι  ̂ ιίς  τήν ρυϊιογνωμίαν αύτών τών ζώων χαρακτή- 
ρα ίδιαζούσης ανησυχίας.

Αί ίκτιδ ις ? ι« itovT*·. προ πάντων άποί τήν όσ®;η- 
« ν  των  ̂ ή £ίζ των το£,;  βοηθβϊ εις τήν άνακάλυψι» 
τών έντόμων, τών σκωλήκων, τών Ιρπ ιτών αυται 
ίναβαΐνουσιν ευκόλως εί; τά δενδροι, όπου υπάγου^ι νά 
οιώξωσι·' έκ τή ; ρωλ«ιαςτων ή νά άρπαίωσι τά πτη- 
V>*’. ***’ τ9υν*ντ[:>ν των λοιπών ζώων, χατ·>βαΐνουσιν 
*π αυτα μέ τήν κιραλήν πρώ’ η» χαί κρατούμενα; 
οια τώ< οπισδίων ποδών των. Αυται άρίνονται να χα* 
.απέσωσιν ω ; σώματα έγχατβλελειμμενα, ό π ν  α ι 
σθάνονται οτι ζητοΰ; νά χαταβά',ωϊΐ τό δέ·δροι ή τό

‘ H  7* ΐ  l c  f i b  x o u r a d t J .

Μετά τά ; άρκτου;, αί ικτίδες ιίσίν, ά®’ όλα τά 
σαρκοραγα ζώα, έχεΓναε, «Γτινες δμοιάζουσι περι,σό- 
τιρον^μέ τά π»ντο^άγα· αύται τρέπονται σχιδά. 
αδιαρορως μέ καρπού; ή ζω ικά; υλβς. Τό μέγεβός 
των δμοιάζει μέ τ ί  τή; συνήθους άλώπιχο;,. άλλά τό 
σώμα των είναι λίαν έπίμηχες ώ ; πρός τάς χνήμας 
των, αιτινες είσί βραχείαι' ε’χουπν ούράν ?αη, μ ί 
τό σώμα των, χαί τήν έχτείνοοσιν δριζοντείως ή τήν 
άνυψόνουσι καβέτως· ή κεραλή των είναι μ,χρά,' κβΐ 
ραίνεται έτι μακροτε'ρα ενικά τοΰ μήκου; τών όωβώ- 
*ων των. Περιορίζουν τό £ύγχο; μέχρ, τώ ν ,οαε'ων, 
το ίποιον προσέτι «ΐν*ι τόσον μακράν, ό»ον τό τ ίς  ά- 
λώπεχος- ή διηνεκής χίνησ:; τοΰ ρόγχου; των, άείποτεΙ

τε;νάσουσι· αυται δέ» σχάπτουν τρύπας (χηραμού;),  
ώς Βυρρών τά ύπέδεσεν. Ό  πιρίβλεπτος ουτος ρυ- 
σιολόγος ένόμιζε προσέτι τάς ικτίδας έπιρ^επιίς είς 
τό τρωγειν τάς ουράς τ«ον, ον τρόπον οί πίθηκοι, οί 
χ/ωπικοπίδηκοι, καί αλλα τινα ζώζ'  ή παρατήρησις 
όμως αυτη δέν ίπαλήδευσι.

Προπάντων είς τά δάση τής βορείου Άμιρικής 
εύρίσκονται αι ίχτίοες ζώσι μόναι ή άγελαίαι χατά: 
,̂ευγη" αί κατά μονζ; ζώσαι ί ι yov παρά τών αυτοχθό

νων τήν έπωνυμιιν, μ ο ν δ ί.
Δεν ιΐναι σκάνιον νά ;δη τις ιίς  τήν Παραγουίαν ι 

κτίδας κατ οίκον, άλλα npooiyouv νά τάς τρέρωτι 
δίμε/ας, διότι άνο^,ιχώνται παντιχοϋ βίλτιον τή ;

γ α λ ή ς ,  κα ί δέν υπάρχει τ ί, τό όποιον νά μην άνατρέ- 
π ω σ ι  xai ο υ γ χ έ ω σ ι  Τόΐς δίδουσίν είς τρορη» αρ- 
το*. χρεας ωμόν ή ώρδόν, καρποί» ; ,  έ»ί λό γω ,  τά  
π α ν τ α - έδεωρήδη ί έ  ότι  ηρπαζον τ ά  πουλάκ ια  κ α ί  
τ α ;  opviba;, τ ά ;  έρόνευον χ ι ί  έ τρ ω γο ν  όλίγον τ ι  αρ- 
χ ί ζ ο υ σ ι ι  άπό  τό να τω δ εν  τοϋ λα ιμού (τον πρόλοβον). 
]1 ί»ουσ ΐν ,  τρόπον οί κυ ε ; ,  ά λ λά  ύψωνουσ ι  τό 
άχρον τοΟ ^υγχους  τα>/υπεράνω τ ι ΰ  υδατος ' ε ίσ ί  ριλο- 
Γ.αίγμο·*ες, ά γ α κ ώ σ ι  νά τά; ξύω α ι ,  xa i  να τ ά ς  6ω 
πευαισ ίν ,  ε ν το ύτο ις  χ ω ρ ί ;  αυται νά λα μ β α νω σ ι  χ λ ι -  
σιν πρό ; οΰδένα. Ή  i’ j y υ ρ ο γ ν^ μ ία  τ ω ν  ε ίναι μ ε γ 1.- 
σ·.1)' έχρραζουσι δέ τήν οργήν τ ω ν  δί ενός τροπου υ~ 
λα*ής  ό ξ υ -ά τη ς ,  κα ί  τήν ‘/οιράν των έ ;  ε να ντ ία ς  δια[ 
τ ι ν ί ;  συριγμοΰ γ λ υ χ υ τ ά τ ο υ .

‘ Γπό Κ. Σ. Σαμ.’ου

Ο ΛΕΠΡΟΣ ΐ ί ΐ ϋ  ΑΟΣΤΗΣ.

Τό μεσημβρί όν μέρο; τή; πόλεως "Αόστης, σχεδόν 
Ιρημον, ραί»παι ότι ουδέποτε κατωχηδη πολύ. Βλεπιι 
τ ι ;  έχει πιδιαδ-ις γεωργημένας χαί λειμώνας τελευ 
τώντο ; ένδεν μέν είς «ρχαία τείχη, ατίνα οί ‘ Ρωμαίοι 
άνήγειραν Γνα χρησιμεύωσιν ώς οχυρώματα, ένθεν 
δέ είς περιβόλους κήπων τινών. Τά ερημικόν έν τού 
τοις οΐκόπεδον τοΰτο Ευναται νά ένδιαρέρη τοΰ; π*, 
ριηγητάς. Ιίαρά τήν πύλην τής πόλεω; ραίνονται τά 
ερείπια άρχαίου πύργου, tt; τόν όποιον έάν πιστεύση 
τις τήν περί αύτοΰ δημοτικήν παράδοσιν, ό κόμης 
Rene de Chalans ώδούμενο; υπό μανιώδους ζηλο· 
τυΓ .ίας, άρησε νά άποδάνη έκ πείνης, κατά τόν δέ. 
χατον πέμπτον α’ώνα, τήν ήγεμονίδα Μβρίίν τη. 
Βριγάνση;, τήν σύζυγόν του. Έντευδεν δέ τό δ<ομα 
Βραμαράν (σημαίνον Χζ.αιηή π ΰ ν ψ )  δοδέν εί; τόν 
πύργον τοΰτον υπό τών εγχωρίων. Τό ανέκδοτον 
τοϋτο, τοϋ οποίου έδύνατό τ ις νά άμρισβητήση τό 
κύρος, χαδιστα τά έρείπια ταντα ένδιαρίροντα είς 
τούς εύόισδήτους οιτινες τό πιστεύουσιν.

Μαχρύτερον μετά τίνας εχατοντάδα; βημάτων, χεί- 
ται πύργος τετράγωνοί, Ιρειδόμενος έκ άρχαίου τ ιί- 
χους ώκοδομημενος I* μαρμάρου, ΐξ  ου έκοσμεΐτό 
ποτί’ καλείται δέ Πύργος τοΟ Τρόμου, διότι δ λαό; 
τόν ένόιχίσεν έπί πολύ κατοΐκηδέντα υπό μορμολυ- 
κιίων. Αι δέ γραίαι τής ’Αόστης ένδυμοϋνται πολύ 
χ α λά ,  ότι ιιχον ίδεΐ έξερχομένην έν καιρώ δυοριρών 
νυχτών, ίιψηλήν γυναίκα, λιυχήν, μέ λυχ«ον είς τή* 
χείρα.

Πρό δεκαπέντε πιρίπου έτών έπεικιυάσθη χατα 
διαταγήν τής χυβερνήσεως, καί πιριεχυκλώθη υπο 
περιβόλου Γνα χατοιχήση ΐκεϊ λιπρόν τινα, χαί τόν 
άπογωρίσΐ) ουτω τής κοινωνίας, πορίζουσα αύτώ πα* 
σας τ ίς  ίίδονας, ίαων ή θλιβιρά του κατά»τα»ις ^τον 
έπιδικτιχή. Το δί νβσοκομιϊον τοϋ ‘Αγίου Μαυριχίου

έπιρορτίσΟη νά προνοή πιρί τή ; τ^ορής του’ τώ  έ- 
πεμψε δέ έπιπλά τινα, χαδώ; καί τά άναγκαία πρός 
καλλιέργειαν τοϋ κήπου του εργαλεία. Έ 'η  πρό 
πολλοΰ cXii, παραδεδομένος ιίς τάς σκέψεις του, μή 
β^ίπων άλλον έχτός τοΰ ίερέως, όστις άπό καιρού 
είς καιρόν ηρχιτο νά τώ χορηγή τάς βοηδείας τής 
θρηίχείας, καί τοΰ άνδρωπου, όστις καδ’ έκάστην 
έβόομάδα τώ έχόμιζε τάς προμηδείας τοΰ νοσοκο
μείου. Κατά τόν πόλεμον τ ώ ν  ’ Αλπεων, τώ  1 7 9 7 ,  
στρατιωτικός τι; ιύρισκόΐϋνος έν Άόστη, διεβη ημέ
ραν τινά κατά τύχην π/ησίον τοϋ κήπου τοΰ λεπρού, 
ιίς  ον έκ περιιργείας ιίσήλδεν. Είιρεν έκεί άνδρα 
άπλώς ένδεδυμένον, έστηριγμένον εις δένδρον καί 
βυδισυένον είς βαδείαν μελετην. Είς τάν κρότον, τόν 
όποιον δ άςιωματικάς «ίσερχόμενος εκαμιν, δ ερημί
της χωρίς »ά στραρή καί χωρί; νά παρατηοήση άνέ- 
κραξεν εμπαδώς’ Ί 'ί ;  είνι, και τ ί μέ θέλει ; —  Σ υν -  
γώρησον ξένον παρακινηδέντα έκ τής τερπνής τοΰ 
χήπου σου δέας νά ρανή ίσως αδιάκριτος, άλλ’ ούδό- 
λοις έπιδυμοΰντα νά αέ ταραξη. —  Μή προχωρης, 
άπεχρίδη ό κάτοικος τοΰ πύργου, χάμνων σημιίον 
πρός αύτόν μέ τήν χείρα, μή προχωρής, είσαι πλη- 
*31 ο ν δυ3τυχοΰς πάσχοντος άπά λέπραν. —  Οίονδή- 
π -τ ι κ έάν ^-ι τό δυστύχημά σου, έπανέλαβιν δ 
περιηγητής, δέν δά μακρυνδώ, ούδεποτε Ιρυγα τούς 
δυστυχεί;- έάν όμως ή παρουσία μου σ ’ ένοχδή ιιμα ι 
έτοιμο; ν’ άποσυρδώ.

—  Καλώς ώρισας, ειπε τότε δ λεπρός στρερόμε. 
νος πάραυτα πρός αύτά*, κβί μιίνε, άν τολμάς, Α. 
Ροΰ μέ πβρατηρήσης. ‘U στρατιωτικός Ιμεινιν ε
πί τινα καιρόν άκίνητος άπά έκπληξιν καί ρρίκην 
βλέπων τάν δυστυχή εκείνον, τόν δποίον η λέπρα εϊ- 
χεν ολοσχερώς άσχημίσει. —  0 i  μιίνω ασμένως, τώ 
ιίπ ιν , έάν σ’ ευχάριστη ί) έπίσκεψις άνθρώπου, τόν δ- 
ποΐον ή τύχη ώδήγησεν ένταΰδα, άλλά τάν δποίον 
ζωηρόν συμριρον κρατεί.

—  Σ^μρέρον ! . . . μόνον είς οίκτον έκίνησα. —  
Ηύτυχή ήδελον νομίσει έμαυτόν, αν ήδυνάμην νά σοί 
παρεξω πορηγορίαν τινά. —  Μέγα δί έμέ είνε νά 
βλέπω άνδρώπους, ν’ ακούω τόν ζχον άνδρωπίνης ρω- 
νής, ητις ραινίται ότι μέ ριύγει. —  Έπίτριψό» μοι 
λοιπόν νά διατρίψω στιγμάς τινας μετά σοΰ καί νά 
περιεργασδώ τήν διαμονήν ίου. —  Ευχαρίστως έάν 
τοϋτο σ’ ιύχοριστή· (καί τούς λόγους τούτους λέγων 
i  λεπρός έκάλυψε τήν κεραλήν του μέ πλατύν πε'τασ- 
σον, τά καταπίπτοντα τοΰ δποίου άκρα άπέχρυπτον 
το πρόσωπόν t o u ) .  Πέρασε, έπρόσδισεν, άπ’ έδώ πρός 
μεσημβρίαν. Καλλιιργώ μιχράν πρασιάν άνβέων, άτΐ- 
να δυνατόν νά οέ εύχαριστησωσΐ’ δά εί5ρετ* έζ αυτών 
άρκετά σπάνια. Πορίζομαι τούς κόκκου; πάντων τώ» 
ιίς  τάς Ά λπεις αΰτορυών, καί προσπαδώ διά τής 
καλλιεργιία; νά τά αυξήσω καί νά τά καθωραί*ω. —  
Τώ δντι ιδού άνδη, τών όποιων η δέα μοί είναι πάν- 
τη καινοφανής. —  Παρατηρη»ον τόν έκ ρόδων μικρό* 
τ·ϋτον Οαμνώνα, ε!νε 5) 4»*» ακίδων ροδή, ητις αδξά- 
νει μόνον έπί τών υψηλών Άλπεων· άλλά χάνει ήδη 
τήνίδιότητα ταυτην, καί ρύει ακίδας καθόσον καλλιερ
γείτα ι καί κολλαπλαίΐάζιται. — 'Eflptici νά ηνι τ »



Ιμβλημα τη ; άχαριστίας. —  Έάν τινα τών άνθέων 
τούτων σοί φαίνονται ωραία, δύνασαι νά τά λάβΐ)ς ά· 
νέυ φόβου καί δέν κινδονεύεις ποσώς. Τά έσπειρα,ευχα
ριστούμαι νά τά ποτίζω καί νά τά βλέπω· άλλ’ ου
δέποτε τά έγγίζω . —  Καί διατί ; —  Φοβούμαι μή 
τά μιάνω καί επομένως δέν τολμώ νά τά ποοσφέρω.
—  Διά ποιον τά προορίζει; ; —  Οί «ίροντε; ε ϊ;  εμέ 
τάς προμήθειας τοΰ νοσοκομείου δέν φοβούνται νά 
κάμνωιιν έξ αύτών άνθοδέσμας. Ενίοτε ώσαύτως οί 
παΐδις τή ; πόλιως παρουσιάζονται ιίς  τήν πόλην τοΰ 
χήπου μου έγώ άναβαίνω πάραυτα ε ί; ιόν πύργον, 
φοβούμενος μή τού; φωβίσω ή μή τ ίύ ς  βλάψω, τού; 
βλέπω έχ τοΰ παραθύρου μου παίζοντας καί ύφιιροΰν· 
τα ; άνθη τινα. Άπιρχόμενοι δέ ύψώνουσι πρός έμέ 
τού; οφθαλμούς, Καλή ήμερα, λεπρέ, μοί λέγουσι γε- 
λώντες, καί τοΰτο μέ τέρπει όλίγον. —  Έμαθες βλέ 
πω έδώ νά ένώνη; πολλά φυτά διάφορα- ιδού κλήμα* 
τα καί δένδρα καρποφόρα παντοειδή. —  Τά δένδρα 
είναι άκόμη νέα· τά έφότευσα έγώ αύτός, χαθώ; καί 
τό κλήμα τούτο, τό όποιον άνεβίβασα έπ' αύτοΰ τοΰ 
άρχαίου τείχους, τό πλάτος τοΰ όποιου μο! προ;φέ- 
ριι μικρόν τινα τόπον περιπάτου· είνε ή προσφιλής 
μου θέσις . , . Ά ναβα τά ; βαθμίδα; τή ; κλίμακος 
ταύτης, τής δποιας ιίμαι δ άρχετεχτων στηρίζου έπι 
τοϋϊθίχου.-·,Ηδονΐχόν καταφύγιο»! πόσον είναι αρμόδιον 
είς μελέτας έρημίτου ! —  Α1οί είναι ϊπίσης ά/απητόν 
βλέπω ενταΰθα τήν πεδιάδα και τούς γεωργού; είς 
τούς αγρούς, βλέπω παν τό διαβαΐον τόν λειμώνα, χω 
ρίς νά βλέπωμίί ύπ ούδενός. —  Πολύ θαυμάζω τό 
ήσυχον καί μονήρις τού ά»αχωρητηρίου τούτου, ένώ 
ηνέ τις ε ί; πόλιν νομίζει οτι ευρίσκιται ιι’ς έρημον. —  
‘Η μοναξία είνε πάντοτε άναμέσον τών δασών και 
τών βράχων. Ή  δυστυχία μόνη etvai πανταχοΰ. —  
‘Οποία φορά συμβαμάτων σέ ώδήγησεν εΐ; τό άναχω 
ρητήριον τοΰτο; μήπως τό μίρο; τοΰτο εΐνε ή πατρις 
ο ου;—  Εγεννήθην παρά τά ; όχθας τής δαλάσσης εί; 
τήν ήγιμονίαν d ’ O neille, καί κατοικώ ένταΰδα πρό 
δεκαπέντε έτών, ή δέ ιστορία μου είνε μακρά καί 
ομοιόμορφος συμφορά. —  Μόνο; πάντοτε ίζησα; ; — 
ΙΙαιδιόδεν έχασα τού; γονείς, καί ούδέποτε τού; έ- 
γνώρισα' μία αδελφή ήτις μοί έμενεν, άπε'θανε πρό 
δύο έτών. Ούδ έποτι απέκτησα φίλον. —  Δυστυχή !
—  Τοιαΰτα τά κρίματα Κυρίου —  Πώς δέ όνομά, 
ζεσα ι; —  Ά  ! τό ονομά μου είνε τρομιρόν, χαλίΰ- 
μαι λιπρό; ί ’Αγνοεί ό κόσμος τό όνομα τή; οικογέ
νειας μου, καί τό όνομα, τό όποιον ή θρησκεία μοί 
ίδωσι τήν ημέραν τής γεννήσεώς μου. Είμαι δ .Ιε 
π ρ ό ΐ ,  ιδού ό μόνος τίτλος, τόν όποιον ή εΰμέ*εια τών 
ανθρώπων μο! άπέδωσεν. Είθε νά άγνοώσιν αιωνίως, 
όστις είμαι! —  ‘Η αδελφή, τήν οποίαν ί χ α σε; μετά 
σοΰ Ιζη ; — Διέμεΐνι πέντε έτη μετ’ έμοΰ έν τή αύι?, 
ταυτί| τή κατοικία, Ινθα μέ βλέπεις* δυστυχή; δέ, ώ ; 
εγώ , έμερίζετο τού; χόπου; μου, καί εγώ έπροσπά- 
δουν'νά μετριάζω τού; ίδικόύς της. —  Καί είς τήν 
παντελή ταύτην απομόνωσιν όποιαι είναι αί ενοχλήσεις 
σου ;

(ακολουθεί).

u n m m  φ ι \ λ \ μ ι κ α ι .

Έ ν μέσω τών άγριων ορέων τής Λαπωνίας 
τών δύο ίπισημοτέρων κόλπων τής Β ϊλτική ; θαλά ι- 
σης υπάρχει χώρα τις γραφική κα! περίεργος, ήτις 
μ ιταξύ όλων τών μεταβολών τοΰ χρόνου οιετήρησεν 
ώς ή Βρετανία τών Γάλλων τήν άρ/αίαν αύτής 
γλώσ»αν καί ποίησιν. Είνε δέ αυτη ή Φινλανδία, ή 
ίκτιινομενη έκ τής 5 9 °— 68° γεωγραφικού πλάτους. 
Maxpal σειραί δρυμώνων τήν διατέανουσιν εις πλεϊ- 
στα μερη, καί πλήθος λιμνών ρυτιδοΰσι τήν έπι®άνειαν 
αύτής πανταχόθεν. ‘Ως πρός τήν θέαν τής τοπογρα
φ ία ς  αύτής θέσιως, όμοιάζιι πρός τινας έπαρχίας 
τής Σουηδίας, τήν Βρεμελάνδην δηλ. καί τήν Δαλε- 
καρλίαν, ώς πρός τά άλλα δέ προσόντα πρός ούδεμίαν 
ομοιάζει, καθόσον Ιχει φυσιογνωμίαν καί χαρακτήρα 
ίδιάζοντα. Ολίγοι τών περιηγητών διέτρεξαν τήν 
εύρεΐαν ταύτην έταρχίαν* άλλ’ όσοι τήν είδον, περιέρ
γως έσχιδίασαν τάς άγροτικάς αύτής κατοικίας, τάς 
άνυικτάς μέν άνωθεν, φωτιζομένας δέ διά τινων «ϊάδων 
έκ Ρητίνης, ΛΙί πλημμυρούσας καπνού· τά ξηροπυρία 
αυτών, ε»θα οί άνδρες καί αί γυναίκες εισέρχονται 
ομιΰ ιίς εξήκοντα βαθμώ» θερμοκρασίαν, διά νά κυ- 
λισδώσιν άκολούδως εις τήν χιόνα- τάς νυκτερινάς 
αύτών συναναστροφές, είς τάς όποιας οί μέν νέοι 
ψάλλουσι παρακολουθοΰντεί τό tek, ότε συγχρόνως 
4 έπιτήδειος μά<τις καδικίτεύει τούς νεχρούς άποδιώ- 
χων τά πονηρά πνεύματα,

Ή  αρχαία ιστορία τής Φινλανδίας etve Ικ τών 
σκοτεινοτάτων ζητημάτων, άτινα ύπάρχουσιν είς τά 
χρονικά τής Αρκτου. Οί φιλολογοι καί οι αρχαιο
λόγοι έζήτησαν ν ’ άνεύρωίι τήν καταγωγήν τοΰ λαού 
τούτου, οστις Ιμεΐνε πλείστον χρόνον βεβυθισμένος ιίς 
τήν βαρδαρότητα, καί διηγέρδη μεταξύ αυτών φιλο- 
νιικία, τήν λύσιν τής όποιας ματαίως πρό πολλών 
αΐώνο)ν έπεδίωχον. Οί μέν πορίιτώσι τούς Φινλαν- 
δούς ώς κηδιστος έκ τον σύνεγγυς μετά τών Σαμοιέ- 
3ων· οι δέ εύρόίχες σχέσιν τινά μ ιταξύ τής γλώσ. 
οης αύτών και τής 'Εβραϊκής, διϊσχυρίσθησαν ότι 
κατήγοντο Ι« μια; τών δέκα φυλών τοΰ Ίσρ ιήλ, τών 
άπαχθιισών αιχμαλώτων εί; Συρίαν.

Είνε ομως άριδήλως άποδιδειγμε'νον, ότι η/.δον έξ 
Ασιατικών,χωρώ» επίσης ώς καί οί Ούγγροι,τών οποίων 
ή γλώσσα έχ ιι έπαίσδητήν άναλογίαν πρός τήν Φιν- 
λανοικην. Οι ‘Ρώοσοι ό»ομάζουσιν αυτούς είσέτι t/j. 
Φινλανδοϋς, άλλά Tschudi (παρατροπή του Σκύδαι). 
‘Ο Κλαπρόδος λέγει οτι χατάγονται έκ τής *Υράλ* 
άλλά χωρίς vi σημείο? ε ΐ; ποίαν φυλήν τοΰ εδνους 
άνήχουσιν.

Επίσης είνε βεβοιον οτι ουτοι ειχον μιταναστεύοιι 
ε ι; τήν "Αρκτον πρωϊμότερον τής φυλή; τοΰ Όδίν.

ϊα υ τή ν  τήν γ.ώμην έκφέρει χαί ό Λείβνίτς ύπο- 
στηριζομένην καί παρά τοΰ Γίϊεο.

Μίτά τάς συγκεχυμένος παραδόσει; τάς δυσχόλως 
συλλιχθείοας έπί τής ύποθέσεως ταύτης καί μετά 
τά ; συγκριτικά; σπουδάς τής γλώσιης καί τώ» ήδών

«νε  πιδανώτατον ότι το μεσημβρινόν μέρας τής Σουη
δίας κατωκεΐτο δπό τών Λαπώνων. Ουτοι πιθανώς 
live οί divergar (οί νάννοι) περί τών οποίων πραγ
ματεύονται τά συγγράμματα τών ΰπερβ^ ιίω ν κατοί
κων. ’Ακολούθως δέ άφιχθέντίς οί Φινλανδοί, έξηλα- 
σαν πρός Άρκτον τάς νομαδικάς αύτών φυλάς. Οί 
Φινλανδοί ιΐχον ήδη τινας γνώσεις τής βιομηχανία; 
χαί γεωργίας· χαι ίσως εΐ»ε έκεΐνοι, τους όποιους αι 
άρχαίαι παραδόοείς χαλοΰσι jottar (γίγαντας) Βρα· 
δύτιρον οί Ά σοι προεχώρησαν εις τήν Σκανδιναβίαν· 
τότε δέ πάλη τις συνέβη μεταξύ έχείνων και τών 
εγχωρίων. Καί αυτη μήπως ιϊνε η παλη ικεινη τών 
■γιγάντων καί τών Άσων πιρι ής τοσ^ΰτο/ επανη- 
λημμένως μνημονεύουσι τα ^η9ιντα συγγραμματα, 
χαί ήτις ένώ άνήκεν είς τήν ίστορ αν, μετέβη ιίς τήν 
μυθολογίαν ;

‘Ο Γέϊιρ ι ί ;  τέν ΐπιστημονικόν αύτοΰ πίνακα τών 
χρονικών τή ; Άρκτου ουγκατατάσσιι τά ; τρ ιΐ; ταυ* 
τα ; μιταναστεύσιις τού λαοΰ’ πότε ομως, και πώς 
βυται ελαβον χώραν, είνε σχεδόν αδύνατον ν' άπο 
δειχθη.

‘ Η ίστορία τής Σουηδίας κατά τό άσμα τών 
Άσκαλώνων, (1) καί κατά τό βιβλίον τοΰ Σνόρου 
Στουρλεσόνη άναβαίνει μίαν έχατονταιτηρίδα σχεδόν 
πρό τής Χριστού γεννήσεως1 ή δέ ιστορία τών Φιν- 
λανδών είνε μόλις σημειωμένη ιίς  τάς άρχάς τού 
δικάτου αίώνος, καθ' ήν ίποχήν πασα ή χώρα αυτη 
^τον είσέτι είδωλολάτρις. Ούδέν στοιχιιον ίου πολι
τισμού δίν ειχιν ήδη ιίσχωρήσει είς τό μέσον τή ; 
άγνώστοι) ταύτης φυλής. ‘Ο λαος έκαλλιεργει εδώ 
καί έκεΐ άγρούς τινας ίλιγον ευφόρους, τοΰ λοι .̂οΰ 
δ’ |ζη διά τή ; Θήρας χαί τής αλιείας ή τής πειρατίας 
‘Ο άγιος Έ ^ίκος βισιλεύς τής Σουηδίας > άπεράσισε 
νά τόν μιταβάλλη, άνεχωρησε λοιπον χατα το 1156 
5J 1157 Ιτος, καί προχωρήσας πρός άνατολάς τής 
Φινλανδίας, καθυπέταξε πολλάς έπαρχίας, .νδα άφήκε 
μίαν αποικίαν. ‘ Ιερχρχη; τ ις τό/ ουνώδιυσε»^είς, τήν 
«κστρατείιν τούτην, ήτον δε δ Επίσκοπος Ερρίκος 
‘Υψάλ-ης όστις φλέγόμενος ύπό τ 5ΰ ζήλου τοΰ νά 
μιταδώσ? τον χριστιανισμόν, παρήτησιν άδιστάκτω« 
τήν αξιοπρέπειαν τοΰ έπισκοπου, καί ένηγκαλίσθη τα; 
δυσχερείς έργασίας τοΰ ίίραποστολου. Διέτριςε τήν 
χώραν, έκνίρυξε τόν θειον λόγον, έβάττυιν  άνθρώ 
πους τινάς, καί ακολούθως έτελεύτησε θΰμα τή ; πι- 
στεώς του. Εις τών αγρίων έκεί/ων άνίρώπων, προ; 
οδς δέν έφοβιΐτο ν’ άποτείνη τάς κατηγορίας, τόν 
έφόνευσε, διά »ά μή άκούη πλέον τάς διδασκαλίας του. 
Βραδύτιρον ομως άγιάσας, ΰπήρξεν ό προστάτη; τή; 
Φινλανδί-χς· δί ο πρός τιμήν αύτοΰ ώ*οδόμησαν μεγα 
λοπρεπή τινα έκκλη^ίαν είς τήν Ά β ίν  καί ένέ<λεισαν 
τά αγια αύτοΰ λιίψα»α εί; άργυροΰν κιβώτιον, τά 
δποΐα πολλά*ις έδουμο'τούργησαν.

Μετά τέν έπίσχοπον Ερρί«ον ετεροι Σουηδοί ιερα
πόστολοι ήλθον είς τήν ΦινΑινδιαν* άλλ’ ουτοι ίλιγον 
προώδιυσαν είς τό πνιΰυα τοΰ λαοΰ, διότι έξ ένός 
μέ* μέρους τά προληπτικά Ιθ:μα τή ; είδωλολατρεία;

( \ )  Π ο ι η τ α Ι  τ ή c Σ χ α τ ύ η α β ί α ς .

ησαν βαθύτατα ΐγχιχαραγμένα είς τάς ψυχάς τών 
βαναύσων αύτών φυλών, ώστε ήθιλε; ιίσθαι αδύνα
τον νά έξαφα/ίσωσιν αύτάς διά μιας· έξ ετέρου δέ 
οί Σουηδοί ιερείς μή γνωρίζοντες τήν γλώσσαν εκιί- 
.ων ήσαν ή-αγκασμένοι νά προσφεύγωσίν είς διερμη
νείς, καί ούτως ή διδαχή των καθίστατο πολύ έκ- 
τενή;, άλλ’ ολίγον έπαγωγό;· δ δέ ανεπιτήδειος διερ- 
μηνεύ; συνέτεμνε* αύτήν τοσοΰτον, ώστε καθίστα 
αύτήν άγνώριστον. Μετά μαχροΰ χρόνου προσπάθεια» 
κα! επιμονήν συνιΐδον οί ιεροκήρυκες ότι είχον έπ ι- 
τύχει άποτέλεσμά τι" τό οέ άποτέλεσμα τούτο δέν 
ήτον οτι εΐχο/ άποσπάσει έκ τώ* ψυχών τών Φιν- 
λανδών τάς έθνικάς παραδόσεις· άλλ’ ότι εΐχον κα- 
τορδώσει νά προσθέσωσί τινας ιδέας περί Χριστιανι
σμού. Οι δέ δυσιυχεις άνθροποι δέν έδύναντο ν’ 
άπαρνηθώσι τήν λατρείαν τών θιών, οδ; καί οί προ
πάτορες αύτών έλάτρευον" άλλ’ ιιχον άκούσει αύτούς 
τοσοΰτον εγκωμιάζοντας τήν αρετήν τών άγιων και 
τών άποστόλων, ώστε ένόμισαν ότι πρέπει νά προσ
πα θή σ ε ι νά τούς καταστήσωσιν εύνοϊκούς διά προνο
μίου -ινός.

Έν τή μυθολογία αύΐών έθουμάσθησαν ώς βντα 
ύπιρανθρωπινου φύσεως, ένικωμιάο^ησα·. είς τάς ώδάς 
ούτών· είς δέ τά ; προσευχάς έπεκαλουντο τα είδωλα 
τών προγόνων καί τάς εικόνας τών ιεραποστόλων, τά 
πνεύματα τών ύδάτων, τών δασών καί τών άγγέλων, 
τού; ήρωας Φινλανδούς καί τάς χριστιανικός παρ
θένους. ΙΙ^ώτησάν ποτε Φινλανδόν τίνες ε^σίν αί 
δύο μέ,ιστα ι θεότητες, καί έκιΐ»ο; άπήντησεν ό θεός 
Βε— ι— νεμοένων καί ή παρθένος Μαρία.

Π./ός άπαρτισμόν τέλος τής θρησκιυτικής μίταοο- 
λής τής άπο&τάτου αύτής φυλής ήτο» ανάγκη νά 
ληφθή τό ξίφος είς βοή'εΐαν τών ιεραποστόλων διό 
περί τά μέσα τοΰ δικάτου τρίτου αίώ.ος ό Βιργίρος 
Ιάρλ έπιξέτεινε τάς κατακτήσεις τοϋ Ά γίου ’Ερρί

κου καί παρέδωκε τήν Φιν) ανδιαν είς ενα τών υιών 
αύτοΰ ύπό τό όνομα δουχάτον. Τό δέ 1293 Τορκίλ- 
λος Κονδισσόν ό άνιιβασιλιΰς τοΰ κράτους έπαυσε 
τοΰ v-i καθυποτάσση τήν χώραν, χαί ώχοδόμησεν έκιΐ 
φρούριο/. ‘Ο έκίσκοπος II:'τρος Βεστερας τόν συ·'ώ- 
διυσεν εις τήν έκπιραίωσιν το:’ την, καί μιτιχειρίσθη 
αεθόδους ένερνητικωτέρας τών προκατόχων του ποός 
έπαύξησιν τοΰ χριστιανισμού· περιεοτοιχεΐτο δέ προ
σέτι καί ύπό στρατιωτών, οί’τινες έπίφερον φοβερόν 
ιυμπέρασμα ιίς  τάς προτροπάς αότοΰ. 'Όσοι έκ τών 
Φινλα*δών άπεποιοΰντο είσέτι νά πιστεύοωσίν είς τήν 
ισχύν τοΰ άληθινοΰ Θεού, δέν έδύναντο νά μή π ι- 
στεύσωσίν είς τήν ίσχύν τοΰ δςυτάτοο δόρατος τοΰ 
φερομένου ίπ ί χειρός ^ωμαλέας. Ουτω λοιπόν τό 
μέν δά τής ίιχύος, τό δέ 8 ά της προσελκύσιως 
".ατώίθωσε νά ^απτίση ολον τό ίδνος Χ̂ ί ή θ;ησκευ-  
τ ιχή νατα«τησις έπεσφρίγισε τήν πο^’.τιχήν. ‘Ο Πά
πας έχορήγησεν εί; τήν Σουηδίαν τόν τοπον, τόν όποιον 
«δτη 2μ«λλε νά μετοπείστ; ε ι; τόν χριστια-ισυόν, καί 
τότε <Λ μέν ί<:εί; ώχοδό^ουν έχκλησίας, οι δέ βασι
λείς φρούρια’ έδω εβλεπέ τις «ά ύψ^ΰ'αι μονοοτήριον, 
έχιΐ παλατιο» ήνεμόνος. Ά » λ ’ οί βασιλείς τής Σουη
δίας ήσδανί/ησαν τήν έπιοημότητα τοΰ τόπου, τό*
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όποιον ίμιλλο» νά έγώσωσι μετά ίου βασιλιίου αύτών' 
χβί άφοΰ τον χαθυπέταξαν διά τί); ίσχυος, έζήχησαν 
νά τόν διδάξωσι τά ; σοφάς αύτών θεσμοθεσίας.

Έν τούτοις οί ‘Ρώσσοι δέ* έίυνήθησα» νά Γδωσι 
μέ βλέμμα «διάφορον τή* εισβολήν ταύτην τοΰ ξβ»ι* 
κοΰ στρατού είς όμορον τόπο* τοΰ έδικοϋ τω*" πολ
λάκις ήίη είχον έπιπισει κατά τοΰ κέντρου τής Σουη 
δικής άποικία; λαφυραγωγοΰντες πυρπολοΰντις καί 
σφάζοντις π α* ο,τι ήθιλο» συναντήσει, Ινθα αί δυ 
στυχ ιίς οιχογενβιαι έκχιθιιμέναι ιίς τάς αίμαιηράς 
ταύτας είσβολάς, ήναγκάζοντο νά καταφεόγωσι» ώ ; 
τά ζώα έντός τών δασών. ‘Η τελιυια ία  έκστρατιία 
του Τορκέλου Κνυδισσάν σκοπό» ι ίχ ι  νά προσταχεύτη 
πρά πάντων τούς Φινλανδούς εναντίον τώ» ‘Ρ ω σ ικώ ν 
ταγμάτων, τά οποία καθίσταντο άδιαλιίπτως πολυ
πληθέστερα καί δΐ έκιί»ους μάλιστα τολμηρότερα- 
χ?ί οί ΓΙάπαι παρείχο» βοήδιιαν είς τά Σουηδιακά 
στρατεύματα ύποσχόμενοι συγχώρησίν εις τού; μέλ
λοντας νά ΰποστηρίξωσι τήν Θρησκευτικήν ταύτην 
σϊαυρίφορίαν είς χώραν προσήλυτον· έδτμοσί·υ*αν 
δέ δατάγματα  κατά τών ‘Ρώσσων· άλλ' ουτοι ώλι- 
γόρουν τά ‘ Ρωμαϊκά διατάγματα καί τούς άφορι. 
σμούς καί έ-ηχολουθουν νά λεηλατώσι χαί κατερη- 
μώσι τήν Φινλανδίαν. Πολλάκις άπήρχονχο έξ άπροό- 
πτου οί κάτοικοι διισπαρμένοι εν μέσω τών κοιλάδω» 
άνευ άμύνης, χαί τότε τά παν άπώλλυτο δί αύτούς.

Ά λλ ’ ενίοτε ή έφοδος διεδίδετο είς τάς επαρχίας 
καί οί Φιλανδοί σχηματίσαντις μάχιμον σώμα, πε- 
ριέμενον τον έχδρόν- έπειδή δέ ήταν όρμηηχοΰ καί 
σκληρ;ΰ χαραχτήρος, τοΐς άπηγόρευσαν τήν χρίσιν 
τών οπλών καί έν περιπτώσει ιίσβολής έμάχοντο διά 
τών σφενδονών ή διά τώ ; οξέων πασσάλων τών σκλη- 
ρυνθέντων διά τής φλογός· έφερον δ’ ώς αμυντικά 
οπλα δέρματα τετραπόδων ζώων χαί κράνους κεκο 
σμημινους μέ όνυχας ζωων. Οί μέν έπροχώρουν 
ενώπιον τών αντιπάλων των μετά μακροΰ (3poyou, 
τάν όποιον έπιτηδείως πιρί τον λαιμόν εκείνων ίρ’^ι- 
πτον· οι δέ προσήγον μιθ εαυτών χύνας, οΓτίνες 
ύλακτοΰντες και ριπτόμενοι έν μέσω τοϋ ίππιχοϋ, 
άφηνίαζον τούς ίππους καί έπέφιρον θόρυβον ιίς  τήν 
ίλην τοϋ ίππικοϋ.

Αυτη λοιπά» ή επίμονος άντίστασις τών Φινλαν* 
δών μι τα τής επικουρίας τήν όποιαν τοί; έχορήγησίν 
ή Σουηδία, έξέπληςαν τούς ‘Ρώσσους, οιτινις δέν έπ- 
ανήρχοντο πλέον τότον συχνάκις· άλλ’ εύδύς εκρα* 
γιίσης μάχης μεταξύ ‘Ρωσσίας καί Σουηδία;, ή Φ ι
λανδία άμέσως ειχεν έφορμήσει, ώττε οί ‘Ρώτσοι 
ειπευδον έκεΐ, οπως διαβώτι τάν κόλπον, οστις τούς 
διιχώριζεν άπά της Στοκχόλμης. Ά λλ ’ ή διίνοτέρα 
τών εισβολών τούτων ει*ι ή συμβάσα επί τ ίς  βασι
λείας τοΰ 12ου Κάρολου* ένώ λοιπάν 5 νικητής τής 
Νάρβας διήρχιτο κατακτών τήν Πολωνίαν, οί ‘Ρώσ- 
σοι ιισερχομινοι εις τήν Φινλανδίαν ιυρίσκουσιν αΰ. 
τήν άπαράσκευον, πυρπολοΰσι χάς πόλεις καί τάς 
κωμας, λαφυραγωγοΰσι τά καταστήματα, κατασφά
ζουν! τα κτήνη χαι αποκεφαλίζοοσι τούς κατοίκους.

Τήν ολεθρίαν ταύτην μάχη* διαδέχεται λιμάς, 
οστις καί προτερον ιίχ ιν  Ιπέλθϊΐ είς τ£ διάστημα χών

πένχι έχών. Οί μέν δνδρις ίχτιτήχότις 6*4 τοΟ λ ι.
μοϋ, έζήρχοντο πρός ζήτγ]ϊ ιν  χόρτ«* τοδ- άγρού ; 
ή φλοιών τώ» δένδρων είς τά δάση· at δέ γυναίκες 
άσθενέστιραι, έπιπτον xatt’ 45ό» λιιποθυμοΰσαι, ένθα 
ματαίως έξέτεινον τάς κατεσχ/ηκοίας βύχών χείρας 
πράς τούς διαβάιας· τότε εδλεπέ τις τούς μέν δυ
στυχείς πορευομένους είς χά κοιμητήρια, οπως έχ- 
θάψωσι τούς νεκρούς, πολλάς *έ μητέρας καταβρο- 
χθιζούσας τά ίδια αύτών χέχνα. Αί μεμολυσμέναι 
έκ τών συστωριυδέντω» πτωμάτων υλαι, έξ ώ» ό 
λαός έτρέφετο, έπέφιρον λοιμιχάς νόσους, χαΐ ώς χά 
1697 ό λαάς ιιχε* άποδεχατισθή υπο τής άνηλεοΰς 
ταύτης μάστιγος, ουτω καί χατά τά 1704  δπέσχη 
τά αυτά.

‘ Η Φινλανδία τέλος κατερημώθη* χαί μόνον έπί 
τής βασιλείας Αδόλφου Φριδιρίχου καί τοϋ Γ.ου 
Γουστάβου άνέλαβε τήν ίσχύ·*, χαί ε’πιλάθετο τών 
πληγών αυτής. ‘Η τιλευταία εισβολή τών ‘Ρώσσων 
ϋπήρΕι μέν ήττον σκληρά, άλλά χρισιμωτέρα- διότι 
κατά t i  1807 είοβαλόντες εις τήν Φινλανδίαν, ένέ* 
μειναν έκεΐ. ‘Η Σουηδία χαι νϋν Ιχι θρηνεί τήν απώ
λειαν τής ίπαρχίας ταύτης, ητις τή ήτον προσχεχολ' 
λημένη τοσοΰτον πιστώς πλέον τών εξ αιώνων.

£ν μέσω τών μαχών τοϋ μισαιώνος τών παρελ- 
δουσών συμφορών έκ τής άφοριας τώ» θερισμών καί 
τών άλγηδόνων τοϋ λαού τά γράμματα καί αί έπι- 
στήμαι ολίγο» ά»«πτύχθησα»· έπειδή καθ’ αιχαν τό 
κράτος ούχε βιβλιοθήκη ουτε σχολείον δπήρχιν 
άλλά ^ό*ον εξ μοναστήρια καί ταΰτα χακώ; πε- 
προικισμένα, έκεΐ μοναχοί τινες έδίδασχον ολίγα 
Λατινικά καί τήν θεολογίαν· ΰπήρχον δέ καί είς τάς 
έξοχάς δημοτικοί τ ιν ις  διδάσκαλοι, μεταβαίνοντες 
από κώμης είς κώμην καί διδάσχο»τις χή» ά»άγ»ωσιν 
χα! ενίοτε τήν γραφή» καί ουδέ» πλέο».

Γουστάβης 5 Βάσης Ιδωχεν ώθησί» τινα είς τάς 
σπουδάς, καί καχαργήτας τά μοναστήρια, άντικατέ* 
στητεν αύτά διά τών δημοτικών σχολείων* ωκοδόμησε 
δέ λύκειο» εις Άβόα», έν’ ω έθεσεν εξ καθηγητά^, 
5ύο χής θεολογίας, ενα τής Λατινικής Ρητορικής, ε»α 
τής λογικής ενα τώ» μαθηματικών καί ε*α της φυ
σικής. Οί μαθηται έξηρχόμενοι έκείθεν έδύναντο νά 
δίατελώσιν ώς ποιμένες είς χάς πεδιάδας* οί δέ βου* 
λομενοι ν άποκχήσωσι πλιιοτέρας γνώ ϊεις μετέβαινον 
ιίς τό έν ‘Γψάλη πανεπιστήμιον. Ά λλά τά βιβλί» 
ήταν είσετι σπανιώτατα. Κατά τόν 15ον αιώνα εΐδέ 
τις πλούσιόν τινα ιδιοκτήτην 3ίδοντα εν υποστατικόν 
δια μιαν συλλογήν συναξαρί^ν* ίτερβν άγοράζοντα δί 
180 φράγγων δυο άκολουθίας τή; λειτουργίας- επειδή 
χατά τό» 1 6 .ον αίώνα ή έφεύρεσις τής τυπογραφίας 
δεν εΐχ ιν είσετι έκτείνει τάς εύεργισίας αύτής μέχρι 
τής Φινλανδίας.Ή πεντάτευχος μετεφράσθη καχά τή» 
εποχήν τή; μεταρρυθμίσιω;, χαί δέν έδύνβτο νά δη- 
μοσιευθή έντελώς" διότι ήθελεν ιΐτβαι διά τούς π τ « ·  
χ=ύ; κατοίκους τής χώρας ταύτης βιβλίον άχριβώτα- 
τον μόνον δέ τό βιβλίο* τοϋ Μωϋσέως καί τινες 
όδοιπορίαι χών προφηχών έξεδόδησαν. ‘Η πρώτη δέ 
τυπογραφία συνέστη κατά τό 1 6 2 0 - εις Άβουα* ήτο 
>xi μόνο* κατάστημα του είδους τούτου, τό όποιον

ίπήρξ*ν »ίς τή» χώραν ταυτη», δέ» ιδυνατο να υπο-, 
στηοίγθή* προσέτ! ίέ  δύο ή τρία Ιτερα διαδεχδεντα, 
βύτά, δέν ύπήρζαν ευτυχέστερα. ‘ Η πρώτη Φ ι»λαν 
διχή τυπογραφία εΐνε μιταγενεστέρα τής χαθιίρυσεως 
τοΰ πανεπ ιστημ ίου, τό όποιον χρονολογείται κατα
τό 1642 . , , , 5

Οί μέ» χαθηγηται μεχεχειριζοντο αυτη» εις ό^μο- 
,ίε υ ιι»  τώ» έκθέσεών τ ω ν  οί δέ Ιερείς τώ» δογμα
τικών καί παραχλητιχώ» βιβίων, τά όποια ηιαν η 
απασα φιλολογία τή ; χώρας.  ̂ (

Άνήρ τις πολλαχώ; συντελέτας ιίς την ευάαιμο- 
νία» τής έπαρχίας ιαύτης, άνήρ τάν όποιον οί χ ω 
ρικοί ώνόματαν έαυτών πατίρα, ό χομης Βροχής, 
δστις ειχεν έχλιχδή γινικός διοικητής τή ; Φινλαν
δίας, έπροσπάδησι νά έπαυξήσ^ πλειότιρτν την ά*α 
■πτυξιν τής παιδείας, καί αντικατέστησε τό γυμνασιον 
ιή ς  Άβόης δί ένάς πανεπιστημίου, είς τό όποιον ε ,  
χαθηγηται εΐχον προσχλί,δή πράς συ*εδρίατιν έκ τοϋ 
γυμνατίου χαί έκ τής Στοκχόλμης.^ Ολίγος τινες 
έπροίκισα» τό νέον τοΰτον πανεπιττημιον, και τινες 
παροιχίαι συνίδραμον τού; πτωχού; αύτοΰ φοιτητας. 
Τό κατάστηθα τοϋτο ένεψυχωτε τά χρηματικά κε
φάλαια τής Φινλανδίας, καί ένΐσχυσε τάς σπουιας 
Ά λλά  τά βιβλία ήταν πάντοτε σπάνια καί άχριβά, 
διότι τά χλασικά συγγράμματα ήταν εύάριδμα- καί 
ή βίβλος έφάνη έντελή; μόλις πιρι τά 1645  έχδοδεΐτα 
ίν Στοκχόλμη δαπάνη τής κυβερνήιιως.

Οίχαθηγηταΐ επιτετραμμένοι νά διδάσκωτι την νεο* 
λαίαν, περιωρίζοντο είς τάς έσφαλμενας γνώσεις τών 
παρελθόντων αιώνων. Είς έξ αύτών έδιδαξε 
μώτατα τήν αστρολογίαν μέ·/ρι τοϋ 1 6 4 7 - άλλ ο| 
λαός έπίστευεν εις χού; γόητας, τών όποιων τά έργα 1 
οί ίιρεΐς έσημείωνον καί τα άπεσχελλο» ιίς τήν 
χρίσιν χών δικαστώ», οί δέ διχαστα^ χαχεδίκαζον| 
αύτούς «ύστηοώς Αί τοιαΰται δίκαι διήρκ»σαν μέχρι 
τοΰ δικάτου δγδίοο αίώνος. Κατά τό 1640  το St 
καστήοιο» καχεδίωχι» ίπαίτη* τινά, οσχις μιτηρχετο! 
άγυρχϊίας, διά νά θεραπιύη τάς νόσβυ; καί ν ^άνακα' 
λύπτη τά χλαπέντα πράγματα' άλλά δυστυχώς ous^'j 
ειχεν' ηδη ανακαλύψει ουδέ θεραπεύσει, χαι χατιδικα |
σθη είς πυράν. Τ

Έτερος πτωχάς χειρώναξ κατεδιχαοδη άιοτι ειχε;
γράψει διά χοϋ αίματός του έπιιτολήν τινα πρά; το»'
διάβολον, ζη-ών παρ αύτοΰ 200  σκούδα* xai το με»!
Βοσόν ήτον μέτριο»* άλλ’ δ διάβολος ποτέ άναμφιβο*]
λως δέν ήγόρασε τοξότην ψυχή» τοσοΰτον ιυδηνα-
έπομε»ως δέν τάν άφήχε νά τάν παρακαλετή κοι ιπι
πολύ. Τάν συνέδραμε λοιπό» διά τών 2 0 0  σκούδων*
άλλ' δ πτωχός είς τοιαυ:ην πιρίπτωσίν  ̂έφοβηθη και
σταυροκοπούμενος έξωμολογεΐτο τήν αμαρτίαν του.
Έτερος χωρικός ύπέσχη μακράν καί  ̂αύστηράν δ^κην-
διόχι έδυνήδη νά χατέχη οφεις καί νά τούς κρατή εί;
τάς χείράς του, χωρίς ουτοι νά δυνα*ται νά τώ έπι
φερωσιν ούδέ.ν καχόν. Σπουδαστής Ιπεσέ ποτε εκ του
υψους εκκλησίας τινός, χαί άντογέρθη̂  σώος χαι αβλα.
6ής· δ δέ λαός τόν έχήρυξι γόητα, ώττε προσεκληθη
εϊς χό δικαστήριο», χαί έπειδή ηύτύχησ* νά μή συν.
<τρίψ9 τά μέλη του, ήθέλησα» »ά χ4» χαυαωσι*. ϋ ίς

.τοιαύτας πιριπτώσεις άπητεΐχο ή εδφυία άνδρός τ ί
νος, ώς ή τοΰ χόμητος τής Βράχης καί η έπιρ^οί, 
trv όποιον εΐχ ιν επί τ^ΰ τόπου, οπο>ς διάσωση εχ τοΰ 
θανάτου τούς άδωους.

‘Ο δέκατος όγδοος αιών αύξήσας τήν υλικήν ιύ τυ - 
χ ί α ν  τή ς  Φινλα*δία:, έπηύξησεν έπίσης καί τ ά  μέσα 
τής διδασκαλία;- καθόσον είς τή» Άβοαν^ έσυστήδη 
μία τυπογραφία καί εν β^βλιοπωλεϊον, ιΓς αλλας^ πο* 
λεις καί χώμας σχολιία μέ διδασκάλους έμπειρους 
καί τινας συγγραιιίς. Ά λλ ’ ομως ή άνάπτυξις αύτών 
δέν ειχεν ΰψωδή τοσοΰτον, οτον κατά τό 1 8 0 8 .  έπειδή 
ή ‘Ρωσσία μεχέδωκιν είς  τήν  Φινλανδίαν τάς θεσμό- 
θεσίας χαί τή* γλώσσαν αύτή;, καί έπιξέτιινε» έκ 
,έου τό έμπόριον, ανέπτυξε τήν βιομηχανίαν,, καί έχο- 
ρήγησι» «ίς αύτήν τό άργύριον, ουτινος η έπαρχία 

Ιαυτη εΐ/ε* άνάγκην. Έ χ »  λοιπόν τόρα ή Φινλανδία 
Ιέν πανεπιστήμιον, τρία γυμνάσια, όκ-·ώ Λαιινικά 
σχολεία, πέντε δημοτικά, παιδοχροφιια, έμπορικά, βι- 
βλιοδήχας καί συλλογάς έπισπημονικάς.

Άναγινώτχων τις τά ίστορικά βιβλία τής Φινλαν
δίας ολίγα νέα ευρίσκει άξια μελέτης (1) άλλά τά 
μάλλο* αξιοπερίεργα τής βορρείου ταύτης αρχαίας 
Ασιατικής αποικίας είσίν αί μυθολογικοί παραδόσεις 
καί αί θρησκευιιχαί δοξασίαΐ, αιτινες έμπεριέχονται 
ε ί ς  τήν δημώδη αύτής ποίητιν, ητις άνυψοΰται μέχρι 
τώ ν  γρ ό νω ν  τής είδωλολατρεία;, καί φαίνιται είτέτι 
έ γ κ ε γ αραγμένη είς τάς ψυχάς τών κατοίκων.

Αυτη μέν ή ^οίηης φέρει τήν ονομασίαν runo, 
έκείνη δέ, ητις διαχρίνεται μεταξύ τών δημοτικών 
συνθέσιων, καλείται runon ickat (ποίησις χαλλιτι- 
ννΐκή)· οί στίχοι α^τής είναι ό^τασυλλαβοι άνευ ο
μ ο ιοκαταληξ ία ς ,  καί συνοδεύεται υπό μιλωδίας άπλής 
καί πιρ πάθους, είς τήν όποιαν πάντοτε σχεδόν έμ* 
φαίνιται κατήφεια μάλλον ή φαιδρότης. Οί χωρικοί 
ψάλλουσι τά ποιήματά των μετά τοϋ Κ»ντέλι, ορ- 
γανο» πέντε έπχά καί ένίοτε έννέα χορίων. Συχνακις 
ένκ α χ α λ ι ίπ ο υσ ι  τό Καντέλι, χαί τοποθετοΰνται ά ιίς 
απέναντι χοϋ άλλου κρατουμινοι «νά δύο έκ τών χ ε ι- 
οών, κάμπτονται καί άνυψοΰνται εύρύθμ»ς, xai ψαλ-
λουσιν όμοϋ ή εναλλάξ. ^

Ά λλοτε τί) αίσθημα τοΰ αίματος ητο» μάλλον δια- 
χεχυμένο» ιίς Φινλανδίαν ή τήν σήμερον. Είς
πάσαν πόλιν καί κώμην υπήρχον έμπειροι αυτοσχε» 
διασταί, οΓτινίς, χωρίς ποτε νά σπουδασωσι τους 
κανόνας τ ή ς  στιχουργίας, συ»έθιτο* υπο τήν *α π «- 
ζομενην στέγη» τοΰ χωρικοΰ ποιήματα αρμόνικα, των 

I ό π ο ι ω ν  έκαστη  οικογένεια έπανιλάμβανε την ωδήν, και 
τά οποία μετιδίδοντο άπό μιας γενεάς ε^έτίρα^.

Ουτω λοιπόν οι Φινλανδοί ήκου̂ ον να^δ.ηνωνχαι 
τού' μύθους τών προγόνων των έχείνοι, οΓχινις εξυ- 
ανουν τάς συγκινήσεις αύτών. Έκάσχη έορχη χαλυβης 
«»ός συνιπέφερε και χό άσμα της χαί εχαστη σχηνή 
έρωτο; μιχιβάλλετο ιίς άσμα δι ασματω» απεθετο» 
τά» γέροντα ιίς τόν τάφον.

/Λ) ‘Οφείλω ο μ ω ς  ν ά  σημε ιώσω  τά  π ο ιή μ α τα

, L  L r tK  « κ  ‘B * V T f * r  Κ ·d u r a x p y C o v e i r  ιδ ια ιτ έ ρ α ς  μ ι λ ε τ η ς  χα ι αταλνσ(ω<.



Άλλά καί έ*τ»ΰθα, ώ ; π*νταχοΰ η βιομη-/α*ία 
ήίίκηιε* ήδη τήν πο:ησι*· διότι οί κάτοικοι τών πό- 
λεων ένησχο·ήθΐ)σαν μάλλον εις τά έμπόριον αύτών, η 
είς τας παραδόσεις* τά κεφαλαία ά»τικατέστησαν ιούς' 
στίχου;, καί ο θόρυβος του κλωστηρίου κατέπνιΕί 
τ  ν τοΰ Καντέλι. Εις τά ένδον τη ; χώρας ευρίσκει τις 
«/«U  ίχνη τι-ά αρχαίων  έθνικών ιβίμων* ‘ εύρίσχει 
ιτροictt λέγει ό Σ^ρετέρ, χωρικούς δυ*αμέ*ους ν’ άν 
τιλη^βώσι μετά βιδυτάτου αισθήματος έ*τελείας 
καλλιτεχνικής την ιδέαν, την οποίαν τοι; προτιίνε!, 
να συνδέτωσι μετά ζηληυ τή» μελωδα* τών στίβων 
κ»ι ν αίωσι* αυτου;, ω ; άλλοτε ρέ τό κληρονομιχόν 
Καντέλι. ‘Η γλώσσα των είνε ωραία, πλουσία χαί 
έντονο;· η ποίησίς των eyst χαρακτήρα λίαν θρασύ», 
χαι το λυρικόν στοιχειον υπερέχει έν αύτώ εΐ; άνώ 
τατο» βαθμόν.

‘Η ποίησις^ '"υτη Ιζησε* επί πολύ μεταξύ τοΰ λαοΰ 
χωρίς νά έλχύjg τήν προσοχήν τώ» σο®ών. Ό  ρη 
θεις Κ. Σχρετέρ είνε δ πρώτο; έπιχειρήσας τί;» 
σπο.δήν αύτής διά νά τήν γνωστοποιήτη. Ούτος ε’ζη 
έ/ ‘Υψάλη μεταξύ πολλών Φ.νλανδών, συνέλεξέ τινα 
ικ  τών περιφημοτέρων ασμάτων, xai μετέφρασε* αύτά 
ε ΐ; τήν Γερμανικήν γλώσσα*· άλλ ’ ειχον μιταφρασθϊ 
καί είς τήν Σουηδική* ε ί; το ποιητικό* ημερολόγιο* 
του Ά*τερβόν καί εΐ; διαφόρους εφημερίδας Οί δέ 
Φινλα.δοί αίσχυνόμενοι, διότι ιΐχον δείξει έπί πολύ»

. χρόνον τοταότην αδιαφορίαν ε ί; τήν έδνική* αύτών 
πσ'ησιν, έδημοσίευσαν τελευταίως συλλογήν τινα τ ώ ν  
ά β α τω ν  αρκετά δγκώδη. Τά άσματα ταΰτα διαι. 
ροΰνται είς τρία διαχεχριμένα μέρη.

1) Ε ί; άσματα μυθικά.
2) Ει; ατματα τώ» καλυβών ή της μαγείας.
3) Είς άσματα λυρικά.
Γα λυρικά ασματα εινε τα νεωτερα πολυπληθέστερα 

χαΐ χοι»ίτερα* ταΰτα διηγούνται τα συμβά*τα της 
ζωή; τά ; ψ.χι/.άς συγκινήσεις, τά δποΐα ό χωρικός 
αύτοοχεδιάζε: και νΰν είς φιλικήν συναναστροφήν, εις 
ώραν τι*ά τελετής, ή έν καιρώ πένδου;· «ΐν. όμως 
Ιμβριθη και μελαγχολικά, σπανιως εις ταΰτα έμφαί 
νεται γέλως, η α ι  απαντάται που είνε γέλως πικρό;· 
τι ιδεα τήν οποίαν εκφραζονται, ε?νε πάντοτε σύμμι-1 
κτο, μετά λύπης, χαι τα ποιητικά χρώματα τά πε- 
ρ!ϊ-<>:χο3ντ« αύτή*, £{Τ!ν ώς τά ζοφερά νέφη, Τά 
οιαπερώμενα υπό τινων άκτίνων. Ταΰτα έγιννήθησαν 
ύπό τοΰ λαοΰ χαΐ διά τόν λαόν, χαθόσο» μάλιστα 
πραγματεύονται περί tc j άγροτιχοΰ βίου, τώ» φόβων 
χαί τώ» ελπίδων τοΰ γεωργού, χαί τών δδοιποριών 
τοΰ χωριχοΰ διά μέσου τών χιόνων. ’Εκφράζουσι 
προσέτι τους Ιρωτας ^ώ» τέκνων τοΰ λαοΰ, τούς ά*η- 
σύχους πόθους νεάνιδος περιαίνουΐτη; τό» εραστήν της, 
κσί τήν θλίψι* ετέρα; διά τόν Ιγχαταλελειμμένο» αυ
τής βίον,

Πχντα τα ασματα ταυ~α βριδουσι πρωτοτύπου και 
ενεργητικοί χαρακτήρα;· τ ί  βλέπει τ ι ;  άνελδόντα έκ 
τής χαρδία; ώ ; κραυγή ή στεναγμός ερωτος, καί συ'<- 
ταχδέντα άνευ σπουξήί καί άναχαλυφδέντα άνευ τ έ 
χνη; καί πόνου. Ούδεμια έτίπλαστος Ικφρασις δέ* 
«Κ5Χοσμ« αύτά, ού5ε» σχήμα ^τορ ,τδ , δέν'διαστρέ-

φ«ί τήν έχίπονον απλότητα, οδδεμία είχών ξένη δέν 
συαμιγνυται μέ τάς καδαράς ,ΐχόνας τί); φόσεω; χαι 
του χαρακτηρο; τών Φ νλανδών. Έκ τών επισημό
τερων ασμάτων είνε xai τό έςή;.

Νεανι; τις αναμιμνήσχουσα τον εραστήν αυτής μα
κράν διάγοντα άνακραζει.

Α χ ! ά/ ήρχετο 5 ποδητός μουΙ Ά ν έπαρουσιά- 
ζ«τ» ο ' αγαπητό; μου ! Πώς ό ασπασμό; αου δά 
επετα έπι τοΰ στόματό; του· xa! h  ήδ,λεν' εϊσβαι 
αιμοφυρτον 5πό λύκου ί Πώς βά ίσφιγγον τή» νεΐρά 
του, χαι αν δφι; τ ις ή9«λ* τήν ε’χει περιτυλιγμένην ! 
Ή  π»οή τοΰ άνεμου διατί στερείται νοός χαί γλώσ- 
σης, οπω; φερη τόν συλλογισμόν μου πρός τόν έοα- 
οτην μου, προς εμέ δέ τόν έδιχόν του, χαί άνταλλάζη 
προοφίΛ»;'; λόγους μεταξύ δυο / » Γδιώ» φιλτάτω*. θ ά  
προσηλωδώ εις τή. τράπεζα* τοΰ ί.ρβως, β άπορρίψω 
το» καλλωπισμόν τής κόρης μάλλον, καρά νά έγ- 
χαταλε^ιυ τό» άγαπητόν μου εκείνον, τόν όποιον 
επροοπάδουν νά σαγηνιυσω, χαί νά συνδυασδώ μετ* 
αύτοΰ. Ιδού ίτερο* όδυνηρόν ασμα χωριχοΰ τίνος.

Ποΰ ησο λοιπό», χαριτωμένον μου τέχνον ·
Μήτέρ μου, ήαην είς τ ήν άχτήν τής ββλάσίης. 
Και τί εχαμνες ;

—  Εποτισα τους Γππουί.
—  Πόδεν προηλδον αί χηλίδες αυται εις τά ένδυ- 

ματα σου;
Εχ τώ» ίππων, οΓτινες έχτΰπησαν τον βόρβο

ρον μέ του; πόδας των.
Διατί τ̂ό ξίφος σου είναι βεβαμμένον μέ αίμα ; 
Διότι ιφόνευσα τόν μόνον μου άδελφόν.
Καί ποΰ σκοπεύεις νά ΰπάγης;

—  Μαχραν πολυ μαχράν ιίς ξένα; χώρας.
Ποΰ άφήκες τό* γηραιό* σου πατέρα ;

, τ4 * «” ς κόπτει ξύλα καί δέν έπιδυμιί *ά
μ έπανίδΐ) πλέον.

Τη* δέ γηραια’ν σου μητε'ρα ;
( —  Εις τήν οικία* νήδ,ι |pta καί δίν έπ^υμ .ί »ά 

μ έπα*ιδη πλέο*.
Ποΰ άφήκες τήν νέα* συζυγόν σοο ;

~  ^  κομμωτήριο*, άγαπα άλλο», χαί δέν
«πιδυμεϊ νά μ’ έπανίδη πλε'ον.

Ποΰ άφήχες τον φίλτατον υ!ό* »ου ;
Εις τό σχολεϊον £*δα μαστιγοΰται.
Ποΰ αφήχις την ποβητήν σου κόρην ;

~  »«λλε'γει χαμοκέρασα, καί δέν
έ π ιθ υ μ ι ι  πλεβν νά  μ* έπβνίδϊ).

Καί ποτε^δα έπανέλδΐ]ς είς τήν οίχίαν σου ;
. 0 τβ ν   ̂ ί^ιος άνατιίλη έχ δυσμών, βτα* οί 
Λββ. έπιαλευσωσιν έπί τοΰ ΰδατος, δταν τά πτίλα 
εισδυσωσιν είς τά βάδη της άβυσσου, δταν πάντες οί 
ίνδρωποι έμφανισδώσιν έ*ώπιο* τοΰ θρόνου τοΰ θεοΰ.

Ια  ασματα τών χαλυίών ιίνε οσα οί λεγόμενοι 
γόητες τή ; Φ νλανδίας μεταχειρίζονται είς τούς έξ- 
ορχισμους των,  καί ίχουτι κατά μέν τό σχήμα τ « ν  
πλε οτέραν δραβυτητα ή τά λυρικά, χστά δέ τήν 
εχφ,ασιν αλλοχοτον τ ι. Έ* γένει εινε ηττον έγ*ω- 
σμέ»α- διότι οί μιταχειριζόμενοι αύτά τά δ.ατη^οΰ«»

Η ΜΝΠΜΟΣΥΝΗ

και τά δlarotvoun μονο* εις τουςως μυστήρια 
προσήλυτους.

Τά μυθ χά αύ:ώ< ατματα εινε τά αρχαιότατα· 
διότι τά πλείιτα αύτών χρόνο/ογοΰνται άπό τή; 
έιτογή; τής είδωλολατρεία;, χαί άναβαινουσι διά πα 
ρ^δοοεων μέχρι τών άπωτάτων αιώνων ετερα ?έ 
συνετέδ»;σαν κατά τούς πρώτους χρόνους τοΰ χρι 
στιανισμοΰ, καί τοΰτο τό μέρος είνε τό ωραιοτερον 
χαί τό καταπληκτικώτερον τή ; δημώδους τούτη; 
πίΐήσεως, ή δέ τολμηρά άνάπτυξι: αυτών xai τό μο
ναδικόν ιοϋ χαρακτήρός των άνυψοΰσι τήι άρχαίαν 
αύτών χ α τ α γ ω γ ή ν .  Άλληλοδια?όχω; ε ίΰ  σοβιρο »αί 
υψηλά ώς προ^ητεΐιι, σκοτεινά ώ ; οιβΰλλειοι χρη
σμοί, μεγαλοπρεπή ώς ή έποποιΐα παντό; έθνου:, 
χαί πλήρη εικόνων χαί άλληγοριών ώ ; μύθος ανατο
λικός. Τά ασματα ταΰτα παρουτιάζουσιν ευαρίθμου; 
μυθολογικά; γνώσεις, άπανταχόδεν ή>ρωτηρινσμένας 
χαί ατελείς· ά-·λά ταΰτα «νερευνα ή αρχέτυπο; 
θρησκεία τώ» Φινλανδών, απουΟάζουσα αυτά έκ τοΰ 
σύνεγγυς καί προσδετουσα προφορικά; τινα; παρα
δόσεις, οΐτινες ζώσιν είσέτι μεταξύ τοϋ λαοΰ1 άπο' 
λήγουσι δέ διά συμπεράσματα; ώραίου· δχι όμως καί 
χωρίς σχέσιν τινα πρός τή* άρχέτυπον δεολογίαν 
χαΐ κοσμογονίαν.

‘Ο ούσιώδης '/»ραχτήρ τής κοσμογονίας ταυτη: 
εινε ή προσωποποίησις τών δυνάμεων ιή ; φΰτεως,. ή 
πρώτιστη ευκαρπία κεχρυμμένη υπό είχόνα τι»α συμ 
βολική», ώς είς τήν Ινδική* μυδολογίαν, χαί ή ιδία 
« ΰ  χάους έκφοαζομένη δί ένός μΰδου.

Ο Κ άοΐ», ε ΐ; τών άχραιοτάτω* δεών, είχε·· έγκλε;· 
σδή τριάκοντα fτη έν τή κοιλία τή ; μητρός τοΰ Κυ 
νοτάρ (δυγατρός τής ΐσχόος). Ήμε'ραν τίνά διασχ'ζει 
τά σπλάγχνα, ατινα τό* περιέκλειο*, καί παρουσιά
ζετα ι έφιππος μέ το κράνος είς τήν χεφα)ή< του χ»ί 
τό ξίφος. Ά λ λ ’ ό χόσμο; έδημιουργήδη ύπό τοΰ υίοΰ 
τοΰ Κάου Βε— ι— ν ι— μοένω* τοΰ δεοΰ τής αρμονίας

Πτηνόν τ ι μυστηριώδες άποδέτει ώόν Ιπί τών γο 
νάτω» τοϋ Βε—— ·— νε— μοένων, οπεο έχλειιίζει έν 
τώ κόλπω αύτοΰ, χαί τό άφίνει να πέση εντός τοΰ 
ΰδατος. Τό ώόν δραυεται, χα! το μέν οστρακον σ'/η 
ματίζει τόν Ουρανόν, ή δέ όστραχομεμβράνη τήν Γήν, 
τό λεύκωμα γίνεται "Ηλιος, ό δέ κρόκος Σελή«η καί 
χηλίδες τοϋ οστράκου μεταβάλλονται είς αστέρα; 
άρα χατ’ εκείνο* 5 χόσμος έξήλδε* έξ Ι*ό; ώ ο ί1 ό 
δέ σίδηρος έχ τοΰ στηδους τριώ* νεανίδων, ών ή μέ 
πρώτη έξήγαγ·* έχ τών στέρνων αυτή; γάλα λευκόν, 
ή δευτέρα γάλα ερυθρόν καί η τρίτη γάλα μέλαν, 
Τό λευκό* γάλα παρήγαγε τόν άχατέργαστον σίδηρον 
τό ερυθρόν τόν χάλυβα καί τό μέλαν τόν καδαρό 
σίδηρον. ‘Ετέρα ποράδοσις λέγει ότι τό λευκό* γά^α 
παρήγαγε τόν άργυρον, το έρυδρόν τον χρυσόν καί τό 
μέλαν τόν σίδηρον.

Άφοΰ ό δεός τής αρμονία; ώργάνισε τήν ΰδρόγει 
σφαίρα*, Κάου δ πατήρ αύτοΰ επλασε τούς άνβρώ 
πους, καί ένεπιστεύδη τούς μέν άνεμους είς τόν Ίλ  
μαρί*η» τόν δέ κεραυνόν είς τόν Ουχο*. 'Ανωδεν τών 
δεοτήτων τούτων ΰπίρχεν είς χαι μόνος, άρχή άμε 
ταδετο;, Ι^έρτατος πάντων ιώ ν δ*τωιι· τοΰτον αί

παραδόσε'.ς άποκαλουσι Γυμάλα, χωρ!ς νά πραγμα- 
τεύωνται ετερόν τ ι περί αύτοΰ.

Έ^έβοντο μέν τήν αιώνιο* ταύττ» δπαρξι», άλλά 
ποτέ δέ» έπεκαλοΰντο αύτήν. ‘Ο προσφιλή; δεός τών 
Φινλανδών, ό δεό;, τοΰ οποίου τό όνομα ά*εφαίν»τθ 
συχνότατα είς τούς άρχαίου; χαρακτήρας καί είς τάς 
δεήσεις είνε b Βε— ι— νε— μοένων. Καδώ; ό ΓΙρο- 
μηδεύς etyε φέρει τό πΰρ εκ τοΰ ούρανοΰ έπί τή; Γής, 
και ί  Όρφεύ; είχε* άιτοκαλυψει είς τούς ανθρώπους 
τήν δύναμιν τής μουσικής. ’Επίσης κα! ουτος ζτο* δ 
χατασκευάσας τό Καντέλ', τό εδνιχό* εκείνο οργανον, 
περ αντηχεί είοετι είς τήν κατοικία* τοΰ χωριχοΰ τής 

Φινλανδία;· χατεσκεύασε δέ τοΰτο διά σχελετοΰ τίνος 
•/δύο; καί διά τριχών Γππου, ετερον δέ διά στελέ- 

χου; δρυός. ‘Ημέρα* τινά παρετήρητεν είς τήν άκτήν 
τής δαλάσσης φυτό* τι άπεξηραμμένο* xai χεκλιμένον 
ύπό τή* αύραν, ώ ; παραποιούμενο*' δ:ότι ητο μιμο- 
ωμένο*, δέ» έβλεπε τόν ποιμένα καδήμενον ύπό τούς 

χλάδου; του, δέν ήκουι τήν φωνήν τώ* άνθρώπων, 
καί τήν τύρβην τών τελετών. Ό  δεός τό εκοψεν έχ 
τοΰ στελέχους καί διά τών μιλαγχολικών κλάδων 
αύτοΰ καί δ ά τώ* βοστρύχο>ν νεανιδος τίνος χατε- 
σκεύασε νέον Καντέλι, χαί λαβών αύτό άπήλδεν «ίς 
τά δάση καί τάς δχδας τών ποταμών.

Κατασκευάσας έχ τώ* σανίδων τής δρυός χαί έχ 
τών τριχών τοΰ Γτπου τό πρώτον όργανό* του, προς- 
εχάλεσε τάς γυναΐχας νά τό χρούσωσι, χαί ούδεμία 
έξ αύτών δέν χατώρδωσε νά πλήξη τάς ίϊχυράς χορ- 
δάς. Προσεκάλεσεν άχολούδως τούς άνδρας, τού; πο- 
λεμιστάς, τού; ηρωας· άλλ’ οί βραχίονες των δέν 
ήσαν τόσον νευρώδεις καί αί χειρίς των τόσο» ίσχυ- 
ραί, ώστε νά έκφέρωσι συνεχείς τινας ήχους τοϋ 
δαυμαστοΰ οργάνου. Τότε δ Βε— ι— ν ι— μοένω* τδ 
ελαβε καί επληξεν δλας τάς χορδάς· καί πάραυτα όλα 
τά έμψυχα όντα έπληοίασαν, όπως τόν άκούσωσιν.

Τό πτηνό* έξήλδεν έχ τής φωλεας του, ή Σειρήν 
έχ τοΰ χρυσταλλίνου σπηλαίου τη; καί ή άρκτος έχ 
τής τρώγλης τη;" οι ά'δρωποι συ*εχινηδησαν βαδέως* 
τά ζώα εκλι*ον τήν κεφαλήν πρός τόν χρούοντα το 
Καντέλι, λησμονοΰντα τάς συνήθεις μάχας των καί το 
ένστικτον αύτοίς σαρκοβόρο*’ καί αυτός δ θεός έχάμ- 
φδη διά τών ασμάτων του, κα! έδάχρυσι*. Τά δά- 
ρυα ερρεον κατά μήκο; τών πορειώ* χαί τοΰ πολιοΰ 

γενείου του, καί διεπέρασαν τούς πΐντε μ,ανδύας χαΐ 
τάς Οκτώ έξ έρίου έσδήτας του.

‘Ο Γίγας Ίουχαβένων τό* προεκάλεσεν ήμε'ραν τ ΐ -  
νά είς συναγωνισμό*· άλλ" δ δεό; τόν διεπέρασε διά 
τής λόγχης· επειδή ή μουσική τοΰ Βε— ι— νε— μο
ένων είνε μουσική τής ψυχή; τοΰ ήρωϊσμοΰ καί τών 
εύγενών αίσδημάτων ένώ τοΰ Ίουκαβένω* live κραυ
γή λύπης τοΰ τραυματισθέντος καί άγώ* τοΰ ψυ- 
χορραγοΰ*τος.

‘ Ο Βε— ι— νε— μοένων ^τον δ θεές τής εύθυτητος 
τής δικαιοσύνη; καί τής αρμονίας· δ δέ δαίμων άντε. 
προσωπεύετο ύπό τών γιγάντων καί ύπό τοΰ Καλι- 
ούα πατρός δώ?εκα υιών τερατωδώς ισχυρών και πολ
λών θυγατέρων, α ιτ ίε ς  έσχημάτισα* τά δίη φέρουσαι 
δλοχλήρου; σκοπέλους ιίς τά περιζώματα των. Μία



2χ τών θυγατέρων τούτων άπβπλα»η9«ΐσα ιίς  τούς, 
®ΪΡ°°ί* συνήντησεν άνθρωπόν τινα γεωργοΰντα, χαί 
λαβοΰσα διά τοΰ άκροι» τοΰ δακτύλου της τον άν
θρωπον, τούς ίππους καί τό άροτρον, ίσπευσι πρός 
την μητέρα της, χαι τήν έζήτει νά τή έξηγήση τ ί έ- 
σημαινεν ό μικρός ουτβς άνθρωπος όστις ένησχολεΐτο 
μέ τ ί  ζ«ΰγος του.

—  Φίϋ ! άπεχρίθη ή μήτηρ, ουτος είνε έξ exec- 
νων τών οντων, τά δποϊα μα; ήνάγχασαν νά έγχα- 
ταλείψωμε* τήν άρχαίαν ήμών πατρίδα* διότι, άφοΰ 
ματαίως χατεπαλαίσαμιν, Ιγεινε χρεία ν’ άπομακρυν- 
θώμεν της παρουσία; των.

Εκτός τών άρχηγενών τούτων οντων χα! αντίζηλων 
δυνάμεων οι Φινλανδοί παρεδεχοντο ιτροσέτι συμμο
ρίαν τινα πνευμάτων καλών ή πονηρών «υμενών ή δυσ
μενών διεσπαρμένων εις τά δάση, τούς αγρούς καί τά 
υδατα. Γά μέν είσι λευκά τά δέ μελανά, καί τά μέν 
•τίλβουσιν ώς αί άχτΐνες τ ις  χιόνος καί τοΰ ρωτάς, 
τα δέ περιΐπτανται άνωθεν τών κοιμητηρίων Έάν 
ήθ ιλετις πορευθή πράς ζήτησιν όστίων νεκρού τ ί 
νος ει* το κοιμητήριον, κα: τά εφερεν εις τά δωμά- 
τΐον τοΰ έχθρσΰ τοι», κατετάραττε τήν ησυχίαν του" 
διότι τα πονηρά πνεύματα έπέπιπτον κατ’ αύτοΰ.

‘ ΐΓπάρχει είς τά δάση όν τι φριχαλέον, τά όποιον 
πλανά τόν οδοιπόρον, καί έκπλήττ«ι τάν ξυλοκόπον* 
ποτέ μέν παρουσιάζεται ύπό μορφήν χόραχος ποτέ δέ 
υπό χυνος, καί άλλοτι υπο άνθροιπου ή άγνωστου πτη
νού. Ετ«ρα ζώσι* επί τών κλάδων τών δένδρων, χαί 
ταΰτα ίπικαλοΰνται οί θηριυταί' ετεοα προστατίύουσι 
τας εστίας τώ* οίχογεν«ιών χαί τά ποίμνια τών '/ω 
ρικών, χαι ταΰτα χαλοΰνται Μααγινέν. Εισερχόμε
νο, τις χατα πρώτον εις νέαν οί χίαν, πρέπει να ποο 
σπάθη, ώστε νά τα καταστήση «ΰνοΐχα προσφέρουν αύ- 
τοΐς άρτον καί άλας" εάν δ’ έξεναντία; τά παραργί- 
o j, γίνονται φοβερωτατα, ή πάλιν έάν τά έπιμεληθή 
καλώς, τά έχει δοΰλα.

Εις πυρκαίάν τινα έχραγεΐσαν Ιν Στοκχόλμη κατά 
το 1/59. τά έβλεπον σβύνοντα πυρπολουμένη* τινά 
οικίαν. ‘Υπάρχουσι προσέτι χαί είς τάς λίμνας μά- 
ί 9!> μουσικοί Νάχκοι καθούμενοι, οιτινες παρουσιάζον
ται ίπ ί της ίχθης μέ κινυρας άργυράς μιγνύοντες το  
γλυκέα αυτών ασματα μ«τά τών στεναγμών της 
αύρας.

 ̂Οί Φινλανδοί πιστεύουσιν ώσαύτως ξάσματα φυ- 
λαττοντα τά εντός της γή ς  γή ς  κατατεθαμμένα κ ι
βώτια τοΰ^χρυσοΰ. Προςφίρουσίν εις αύτά τρεις κε. 
φαλάς προβάτων, ή ενα ερυθρόν άλέχτορα, διά νά ό 
ποχρεωσωσιν αυτά, οπως τοΐς διευχολύνωσι τά μέσα 
πράς αναχάλυψιν τοΰ μέρους, ένθα είνε τεθαμμένοι οί 
θησαυροί. Γά βλέπουσίν ένίοτε τήν νύχτα καθήμινα 
πλησίον τής πυράς χαί άποχωρίζοντα ώραΐα τεμ,ά - 
χια τοΰ <5γχο>8ους αύτών αργύρου, τοϋ στίλβοντος είς 
τους δφθαλμούς τών οδοιπόρων.

Οί Φινλανδοί πιστίύοτϊΐτήν Μάραν τά «ίδεχθές έκιινο 
τέρα.-,τά άποΐον κυλιέται έπ! τοΰ στήθους τοΰ χαθεύδον- 
τος,χα: κωλύει τήν αναπνοήν του.Άφιεροΰσιν άναθήυ,α. 
τα εις την Ραβουνιακχαν την μητέρα τοΰ θανάτου' 
πβραχαλοΰντες αύτήν νά τοΐς προεχτείνη τον

|τ»ν, ή »ά χατορθώση, ώ στι ν’ άποθνήσκωσιν, οπου
έπιθυμοΰσι· προσέτι έχουσι δοξασίας τίνάς πνευμα
τώδεις καί γοητ«υτικάς, τάς δποίας ·ύαρ«στεΐταί τις 
νά συλλέγη ώς καλάς ιδέας. 'Οταν βρέφος γεννηθή έ- 
πιχβλοΰνται τήν Γουνχάχκαν, τήν νέαν παρθένον κη- 
δομένην τών τέκνων, άγρυπνοΰσαν έπί τών χεφαλών 
των, οσάκις νήδυμος ύπνος καταλαμβάνη τάς μητέ
ρας αύτών, διευθύνβυσαν τά πρώτα βήματα καί κω- 
λυουσαν αυτά άπό τοΰ νά πίπτωσιν.

Οταν πληγωνωνται, έπικαλοΰνται «ίς βοήθειαν τό 
Me— t— ^ένον τά πνιΰμα τής πίστεως, τά ουράνιον 
πτηνόν, το οποίον δύ»αται νά άπομακρυνθη καί τών 
θαλασσών έπέχ«ΐνα, οπως ζήτηση μέλι χαί Ιλαιον διά 
τάς χριιας αυτών, ν ανυψωθή άνωθεν τών αστέρων, 
οπως λάβρ τό θειον βάλσαμον, τό όποιον τά άν α . 
χουφίζιι.

Οταν πίπτωσιν άσθεν«Ες, λέγουσιν ότι οί ψυχαί αύ
τών έπορευθησαν εις τάς χώρας τών τεθνεώτων. ΑΙ 
έχεΐσε ψυχαί ζητοΰσι νά χρατώσι χαι ταύτας, τά δέ 
σώματα έγχαταλελειμμένα τάς ά*ακαλοΰσι* καί εάν 
ή «ΰγλωττία τών ψυχών τήν πείση, καί εύαρ«- 
στήται καλλιον είς τόν άλλον κόσμον, τότε τό σώ* 
μα μαρα!ν«ται καί άποθ'ήσκει. Συγνάκις όμως ά- 
ποδιδουσι τάς «σθενείας των είς τινας μαγείας, είς 
ας τους ερριψαν, ωστε έπιχαλοΰνται «ίς βοήθίΐαν αυ
τών τόν Τρολχάρλ, όστις είναι έ χρησμός, ό σύμβου
λος, ο ία—ρός τής Φινλανόιχής οίχογεν«ίας, ό άνευ- 
ρισχων τά άπολεσθέντα καί κλαπέντα πράγματα, έ 
προλέγων τά μέλλον καί ό θαραπίόων τάς πληγάς. 
Φέρει συνήθως έφ Ιαυτάν, ώς «ιϊός τ ι περίαπτον, ve- 
χριχον δστοΰ/ φημιζόμενο» οτι Ιχει παράδοξον δύνα* 
μ ιν. Τήν νύχτα τάν βλέπουσι νά πλαναται πέριξ 
τών εκκλησιών, νά σταματά έν τοΐς κσιμητηρίοις, νά 
τυμβωρυχή χαί νά έπικαλήται τά πνεύματα. ‘Οσάκις 
ό Τρολχάρλ πλησιάζιι τόν άσθενή, δέν φέρει μεθ’ έαυ- 
τοϋ ουτε χόνιν φαρμακευτικήν, ούτε αγγεία έπισ«ση- 
μειωμένα- καθόσον ό πιστές άδιαφοριΐ ώς πρός τήν ε -  
πιστημην τής ακαδημίας, είναι αΰτοδίδακτος, ψάλλει 
μόνον τά καόβαλιστιχά αΰτοΰ α ίματα , άτινα γαμη- 
λοφώνως προφέρων, στρέρ» τά έξηγριωμένα αύτοΰ 
βλέμματα, ώς θεωρών τούς δαίμονας· τά άσματα 
τα ΰ τ ϊ, ώ> ού5ιίς γινώσκιι τήν καταγωγή» χαί τό μ υ
στηριώδες, «χκπλήττουσι τόν δαίμονα, τόν ένοχλοϋν- 
τα τάν άσθενή, χαΐ τάν βιάζουσι νά φύγη. ’Ίσως οί 
δυσκιστοι γελώσι διά τόν τρόπον τοΰτον τοΰ μετέρ- 
χεσθαι τήν ιατρικήν· άλλ’ ομως οί χωρικοί τής Φιν. 
λανδιας βεβαιοΰσιν ότι ουτος παρήγαγε πολλάχις εξα ί
σιους θεραπείας· έπειτα ό Τρβλκάρλ εινε δ φιλανθρω- 
πότατος κα! χαρτεριχώτατος τών ιατρών έπειδή διέρ
χεται πεζές όρη καί τέλματα, οπως έλθη είς βοη* 
θειαντίΰ πάσχοντος. Τά συμβούλιά του άνταμεί- 
βονται διά φιάλης γάλακτος ή βαυκάλεως ζύθου* 
καί ά» πρόκηται περί δραστήριας θεραπβίας, ητις βυ- 

|νεπάγιι καί τήν χρήσιν τών σ:φωτάτων αϋτοΰ συζεύ- 
ξιων, τώ προσφέρουσι ποτήριον οίνοπν«όματος. Εϊ- 
νε μέν άληθές ότι είς ούδεμίαν σχολήν δέν έσπούδα- 
σεν' άλλ’ όμως πρέπει νά προσέχω τις, μή τέν προ- 

βιον ββάλν;* διότι ανήκει είς τό γένος τών i v e [ ί σ θ ί α τ ω ν .

‘Υπάρχουν χα! ίτιροι Τρολκάρλς, τούς δποίους 
δέ·< παραδέχονται τοσοΰτον εύχόλως αί οίχογένειαι* 
χαθότι βλέπουσαι τούτους δοχιμάζουσιν αίσθημά τ ι 
φόβου χαί σεβασμού. Ουτοι εΐν« οί έχοντες αμέσους 
σ·/έσεις μετά τοΰ διαβόλου, καί οί έρχόμενοι καθ 
Ιχαστον έτος, όπως άντεπισκεφθώσιν «ίς Βλαχύλλαν.
‘ Η έπίσχεψις αυτη λαμβάνει χώρ*ν κατά τήν νύκτα 
τοΰ Πάσχα, ότε οί χωρ^κσΐ θέτουσι πασσάλους χαι 
δρέπανα έπί τής οΰδοϋ τών θυρών αυτών, οπως απο" 
τρεψωσι τυΰς πλανηθέντας περιηγητάς τής επιθυμίας 
τοΰ νά είϊέλθωσιν. Τότε άν τόν άνυψώσωσιν έπί τή ; 
δροφής οικίας τινός τρις έγκαταλειφθίίσης, βλέπουσι 
διερχομένην είς τόν άέρα τήν συνοδίαν τοΰ διαβόλου, 
άχούοντε; συνάμα γέλωτας σαρδοίνικούς και ασματοι 
άσεβή. Οί γόητες πορεύονται έχει μέ οάκκους πε- 
πληρωμένους έρίων χαί τριχών, τάς οποίας έκλεψα* 
είς τά διάστημα τοΰ έτους, καί κατατάσοονται εχα- 
στος κατά τούς βαθμούς τής Ιεραρχίας πέριξ τοΰ κα
ταχθονίου άσχοϋ, ίρχούμενοι, πίνοντες, καί μεταβαί- 
νοντες έχεΐθεν εις τού; βράχους τής Βλακύλλης, ένθα 
πράττουσι φριχώδη, τά όποια φωνή άνθρώπινος άδυ 
νατεΐ νά διηγηδί), καί κάλαμος νά πέριγράψη.

Τέλος πάντων τήν «ήμερον οί Φινλαιδοί δέ< Hvε 
αρκούντως εχδοτ^ι εις τάς μαγικάς γνώσεις. 'Κατά 
τάν μεσαιώνα ή;αν ηίη ώς καί οί Λάπονες περίφημοι 
διά τήν μαγ«ίαν τω ν  διότι Ιμπορευοντο τάς προρρή 
σεις καί τάς μαγείας των, καί έπώλου* τούς άνεμου; 
χαι τήν τρικυμία*. Σίβαστός τις περιηγητής Γέρμα 
νάς διερευνών τήν ’Άρκτον κατά τάν δέκατον έβδομον 
αιώνα, διηγείται ότι ήγόρασε παρά τίνος Φινλανδοΰ 
ρινόμαχτρον, εις τά όποιον ύπήρχον τρεις κόμβοι πε 
ρικλείοντες τούς άνεμους, οτε δέ έξήλθεν είς τό πε 
λαγός, ό πρώτο; κόμβος τώ έδωχεν ήδύν καί εΰ^άρι 
στον άνεμον μ«σημβρινοδυτικάν, όστις ακριβώς ήτον 
εκείνος, τοΰ όποιου είχε χρείαν. ’Ολίγον μακρύτερα 
άλλάξας διεύθυνσιν, ηνοιξε τάν δεύτερον κόμβον, καί 
είσήλθεν ετερος άνεμος ούχ ήττον εύνοϊχός· άλλ ό 
τρίτος κόμβος παρήγαγε φρικώδη τριχυμίαν, κα ί τοΰ- 
το ^τον λέγει ό άπλοΰς μυθολόγος τιμωρία τοΰ θεοΰ 
διότι τόν παρωργίσαμεν, συμφωνήσαντες μετά τώ» 
γοήτων.

‘Ο αύτός συγγραφεύς διηγείται ότι έπισκεφθείς 
τήν Λαπωνίαν, ιυρεν εκεΤ φυλάς, αΐτινες είχο* ί'διον 
τρόπον τοΰ περιηγεΐσθαι' °Οταν άνεχώρουν έπί τώ* 
μικρών έλκηθρων, Ικυπτον έπί τών Ταράνδων καί τοΐς 
έλεγον χαμηλοφώνως το μέρος, είς ο εμιλλον νά ύ- 
■πάγωσιν. ’Αμέσως λοιπόν οί Τάρανδοι έλάμβανον τήν 
όδάν, καί δέν ειχον άνάγχην πλέον τοΰ ηνιόχου.

Τό ιΰπιστον καί δεισιδαΐμον πνεΰμβ έμφαίνεται 
είς παλλάς συνήθεις -πράξεις τοΰ βίου των χαί άρχαί- 
ας παραδόσεις· έπειδή οταν οί χωρικοί Φινλανδοί φο- 
νεύωσι άρκτον, τήν φέρουσι μετά μεγάλης πομπής είς 
τή» κατοικίαν των, τήν θέτουσιν ίπ ί τίνος ξυλίνης 
στιλπνής τραπέζης, χαί ρίπτουσιν έπι τοΰ εώματό; 
της κλάδους δένδρων, άνθη χαί ταινίας* άχολούθως ό 
■ποιητής τοΰ τόπου λαμβάνει τον λόγον, καί τή άπευ" 
δύνει έμμετρον δημηγορίαν.

ε ’ Ω άχριβή μου όφχτος! τ$ λέγει, Ιρχτος ^ωμα- 
» λέα καί ύπερήφανος ! s i  εύχαριστοΰμίν, διότι δέ*
» συνέτριψας τά έμβολα, δέν άφώπλυας τούς βρ*- 
» χίονας καί δέν χατεσπάραξας τά μέλη ΐλβς· άλλ’ ^·
» σύχως προσελθοΰσα, ίδέ μ ιτά πόσης πομπής σέ δε- 
» χόμ«θα. Διηγοΰ καί εις τάς άλλας άρκτου; τάς τ ι- 
» μάς ατινας σοΙ προσφέρομεν, όπως προσέ^θωσι χαί 
» έχεΐναι ώς σύ τόρα, καί άφεθώσι νά τάς ουλλάβω·
» μεν. » Μετά τήν προσφώνησιν ταύτην ή οικογένεια 
διανέμεται τήν άρκτον ό δέ φονιύσας αυτήν φέρει 
σύμβολον εις τήν πόρπην του, ή θέτει χάλκινο ν ηλο» 
«ίς τό πυροβόλον του.

Οί Φινλανδοί έχουσιν, ώς καί οί κάτοικοι τής Νορ- 
βεγίας καί Σουηδίας, ιστορίας τών γιγάντω*, οιτινες 
είς διάστημα δλίγων ήμιρών ώκοδόμησαν έκκλησίας, 
xai ώς οί Γερμανοί ίττορίας τών νάννων, ο ίτινι; ίχου
σι* ένίοτε χρείαν τής βοηθίίας τών ανθρώπων, τούς 
όποιους προσ«λκύου*(ν εντός τώ* υπογείων άντρων, 
άνταμείβοντες πλουσιοπαρόχως τήν έπίσκεψίν των. 
Εχουσι προσέτι ιστορία; θρησκευτικός, αιτινες περι- 
γράφουσι μέ ζωηρότατα χρώματα τήν ίσχύν του 
ελέγχου τής συνειδήσεως, καί τούς νόμους τής έξι- 
λεώσεως. Μία τούτων εινε ή έξης, τήν όπο:αν μοί 
έδιηγήθη ό Ιερεύς τοΰ χωρίου.

‘Υπήρχε ποτε είς κώμην τινα τής Φινλανδίας νεος 
τις διάγων έ* άσεβεία καί άσωτεία- ούτε αί δεήσεις 
τών συγγενών του ούτε αί άποτροπαί τοΰ ίερέως δέν 
ίσχυσαν νά τάν άπομακρύνωσι τοΰ ολέθριου κρημνού· 
τά οϋς του ήν κεχλεισμένον είς πασαν σωτήριον συμ
βουλή*, καί ή κσρδία του εί; παν ένάρετβν αίσθημα' 
ή μόνη έπιθυμία του ήν νά διαβάλλη τού; λειτουργους 
τοΰ θεοΰ νά τρέχη νυχθημερόν είς τελετάς άσεμνους, 
νά φρεναπατα τάς γυναίκας, καί νά ψεύδηται πράς 
τούς άνθρώπους· Ιν μια ήμεροι έμνηστεύθη μετά τριών 
νε^νίδων, τάς δποίας τήν αύτήν εσπέραν κατώρθωσε νά 
έλκύση είς τήν οικίαν του, καί άφοΰ κατεχρασθη τής 
άθωότητός των, τάς έθεσε* είς παράπηγμα καί τας 
έπυράκτωοε. Τά τελευταΐον τοΰτο αμάρτημα δέ» 
έγνώσθη είς τήν κώμην. Αί νεάνιδε; ίΐχ,ον άφανίίθή 
χωρίς νά ήξεύρη οΰδείς ποΰ ειχον υπάγει' ούδ«ίς δέ 
ΰπώπτευε τόν ένοχον' άλλ’ ήμέρας τινας μετά το  
συμβάν τόν ευρον εκτάδην έπί τής οΰδοΰ τής Ουράς, 
Ιχοντα τά μέν πρόσωπό* του πελιδνόν, τά δέ σώμα 
κεκαλυμμένον ύπά κηλίδων κυανών, ώστε «νόμισαν οτι 
τήν νύκτα ηλθεν είς πάλην μετά τοΰ διάβολου, καί 
διά τήν πράς τήν μητέρα αύτοΰ τοΰ δυστυχοΰς ϊυμ - 
πάθιιαν ό ιερευς συγκατετέθη νά τάν ένταφιασωσιν είς 
τό κοινόν ν«χροταφεΐον. Τάν ένεταφίασαν λοιπόν μέ 
τάς συνήθεις δεήσεις χαί έχφοράν, ένθα πολλαί γυ* 
να ίκες  ύπ’ αύτοΰ φθαριΐσαι, ειχον προσέλθει νά ^ανωσι 
τόν τάφον ιφ,τα. τήν ^ήσιν τοΰ Εύαγγελίου- τή δ έ . 
παύριον, ότε ό κωδονοκρούστης υπήγε νά σημα*η τά 
πρώτον πράγμα, όπιρ τώ  «παρουσιάσθη, ήτον ο νεκρίς 
αύτοΰ τοΰ άνθρώπου κεκαλυμμένος ύπό του σαβάνου 
του καί έστηριγμέ*ο; ορθιος έπί τοΰ τύμβου του, όστις 
έκειτο πλησίον τής έξωτερικής πύλης τής έκκλησίας, 
σπεύδει λοιπόν φρίσσω* ί*α διηγηθή τήν έμφάνισιν 

! ταύτην εις τάν ίερέα, όστις ένόμισ«ν ότι οί βίλοι τοδ



νικροΰ τον ιιχον άνεγιίρει άπ4 του ρερέτρου του, 
χαί διέταξε «ά τ ίν  έ'κχνοιθάψωοιν. Αλλά την titau- 
ριον είδον τόν νεκρόν ιίς τήν αύτήν θεσι*.  ̂ ώς χαί 
τήν έπομένη» ημέραν, καί ούδείς έτοιμα να είσέλδη 
ιίς  τδ νεκροταφείων. Τ ό τ ι  ο ίερευς εννοησας οτι 
τοΰτο έγίνετο χατά θειαν βουλησιν, «φηχε τόν νεκρόν 
ίντός χοϋ τύμβου του. Κατά μικρόν τό σάβανόντου 
επ ΐ3ΐ  κατασχισθέ. είς ράχη, xai εΐδον τά μ ίλ η  αΰτοϋ 
χατεξηραμένα, τοΰ; οφδαλμ;.ΰ; τετηγμενοιις ^έντό; 
τών κογχών των, τά ; σαρκα; τοϋ σώματος ηφανι· 
σμένας, είς τρόπο» ώ ιτε  Ιμεινε μονον 5 είδεχδει;^ αυ~ 
τοϋ σκελετός, έμπροσθεν τοϋ δποιου ουδείς έτολμα 
>ά ίιέλδζ χωρίς νά * »μ ΐ το σημίΐον τοΰ σταυροΰ.

Π ο λλά  έ τη  ιιαρή/θον κ α ί  τόν γηραιόν ί ιρ έα   ̂ διε- 
δεχθη  νεώ τερ ό ;  τ ι ς  κενόδοξος και σκ επ τ ικό ς  ώ ς  οί 
-πολλοί τ ώ ν  νέων. ‘ Εσπέραν τ ιν ά  ε ίχ ε  προσκαλέσει ε ΰ  
συμπόσιον περ ιχαρή συναναστροφήν χαί έν μ εσω  τ η ;  
θορυβώδους ευθυμ ίας  μ ε τά  τ ά ς  πολυαρ ίθμους σπονδάς 
b ίερεΰς ή ι χ ι σ ε  νά ό μ ΐ 'ή  περ ί τοϋ νεχροϋ, [οστ ις  ητον 
ήδη έ» τ φ  τ ύ μ β ω  το ν ,  άκοκρουων τ α ς  ιστορίας, τ ά ;  
έπο ία ς  ό λαός δ ιηγε ίτα ι  περί τουτου ,  χαί έρ ω τ^  έαν 
τ ι ς  δέλη νά ΰ π α γη  πρός ά ν α ζ ή τ η η ν  τοΰ φρικωδ^υς 
έχείνου π τ ώ μ α τ ο ς ,  όπω ς  τό π α ρ α ττ ,ρ ή ίω σ ιν  όλίγον 
καί έκ τοΰ π λ η ι ίο ν .  Α ^ λ  ε ίς  τ ο υ ;  λογβυς τουτους 
ιιάντις οί ουνδ/χιτι^υιόνις εοιγotJXv, χαι τά πνιυμ ιτα  
αύτών χατιληφ^η?αν υπο τρο{χαο δ'.οτι ητο >υί 
ή φρικώδης εκείνη τ ώ ν  Χ ρ ιστουγέννω ν  νΰξ ,  καδ’ ην οί 
νεκροί εγ ε ίροντα ι  έχ τ ώ »  τ ά φ ω ν  α υ τ ώ ν ,  ο π ω ς  δπα-  
γ ω σ ι  νά δεηδώσιν ι ί ς  τήν εκκλησ ίαν .  Έ ν  τούτο ις  ό 
ίερεΰς δέν θέλει νά παρα ιτηδή  της  έ ν ό χ ί υ  ούτής φαν
ταρίας καί προσ»*λε ΐ  ν ε ά ν ι ίά  τ ιν α  έ χ ο υ ία ν  την 
απλο ϊκό τη τα  τ ή ;  ή/.ιχιας χα ί τήν ίσχυ ν  τή ;  αδωο- 

τη τό ς  τη ς .
—  Ά κ ο υ σ ο ν ,  Α ικατερ ίνη ,  τή ε ίπε, βέλω  σοι προσ 

φέρει τριακόσια σκούδα, έάν δέλ^ς νά ύ π α γ ε ς  προ: 
ά ναζήτησ ιν  τοϋ νεχροϋ κα ί  ιό ν  φέρης ένταΰδα . Ή  νεα- 
-νΐς ε ξ έρχετα ι ,  κα ί  έντό ; όλίγοο έπ .σ τρ έφε ι  μ ετά  τοΰ 
οκελετοϋ ,  ουτ ινος  τά  δ σ τα  άφτραν  ήχον πένθ ίμον 
■πεσόντα έπ ί  τοΰ  έδάφευς.

Τόν πλησιάζουσι λοιπόν τόν ψηλαροΰσι πανταχόδεν, 
καί γε ίώ σ ι διά τό ελεεινόν αΰτοϋ θέαμα, ακολούθως 
8ιατάττουσι τήν νεάνιδα νά τόν έπαναγάγη «ΐς τόν 
,ύμβο/ του' όβιν ή Αικατερίνη εξέρχεται πάλ ιν  άλλ’ 
£αα τό» στηρίζει είς τόν τοίχον τή ; ίκκληοίας, πά 
ραυτα τό πτώμα έμψυχοΰται, τήν σφίγγα μέ^τοΰς 
βραγίονάς του τοΰ; σκληρού; ώς τας σιδηρά.; ράβδους, 
καί τη λ έ [ ΐι .

 ’ Ηλθες νά μέ σηχώση; έκ τή; δέσεως ην κατιΐ
χόν, οπω; μέ παραδώ»$; είς τόν καγχασμόν καί τήν 
περιφρόνην.ν πρέπει καί σΰ νά έξϊγοράίης τό άμάρ 
τημά σαυ, πρέπει ν’ άποδάν^ς.

‘Η δυσ.τυχής Αικατερίνη άφίνει φωνάς σπαραςικαρ- 
δίοος καί επικαλείται είς βοήθειαν τήν Παρθένίν καί 
τοΰ; Αγίους. Ά κο υ ια ; δέ ό νεκρό; αύτήν οΰτω δεο 
μένην φαίνεται ότι χάμπτιταί' καί λο ιπ ό ς τ») λεγε:- 
gv \)Λ·ιον μέσο» σωτηρία; σ?'ι μένει. Ιΐίσιλδε είς την 
.έκχλησία/,ταΰτην, xai θέλεις ΐδ ιΐ τρεϊ; νεάνΐ?«ς γο·

νυπιτεΐς ένώιιΐον τβΰ 6ωμβΰ· αυται είσΐν al tp»?i 
μνησταί μου, τάς δποίας έβανάτωσα. ’A s ’ έκείνης 
τής ημέρα; δέν Ιχω πλέον ούτε ύπνον ουτε ή ιυχ ια ', 
χαι δεν δύναμαι 'ά  καταδώ είς τάν τά®ον, ουτε νά 
διοβώ τήν θόραν τοΰ άγίοο δήματο;- πρέπει δέ νά 
μείνω ένιαϋδα, μέχοις οΰ αυται μέ βυγχωρησωσι. 
ΓΙιντήχοντα έτη παρήλδον ήδη, άφ’ οτου ματαίως 
περιμένω τή* άπελευθέρωοι» μου· ύπαγε λοιπόν να 
τά ; ευρης καί π»ρακάλει τας II εμέ.

‘Η Αικατερίνη φρικιώσα ανοίγει τήν δύραν τής 
εκκλησίας' απας δ νάρδηξ (λαμπεν ώς ι ί ;  τάς ημέ
ρας τών μεγάλων τελετών, καί αί μελωδία!, ή^έως 
καί γοεροϋ α ιματο ; άντήχουν ·ίς τόν δόλον" διακρίνει 
ένώπιον τοΰ βωμοΰ τας τρεις νιανιδας κεκαλυμμενας 
διά μαχρας λευκής χαλυπτρας, γονυπετείς, μέ τας 
γείρας εσταυρωμένα; χαί ψαλμωδουσας, πλησιάζει 
κα! ζητεί χάριν διά τόν νεκρόν, οστις ιστατο εις τήν 
δύραν.

—  Ό χ ι, δχι, άνακράζου»ι συγχρόνως αί νεάνιδες, 
μή ζήτει δί αύτόν χάριν.

—  Έιτίστρεψον καί πάλιν προς αυτας, είπεν b 
σκελετός πρός τήν Αικατερίνην, ητις εΐ/ ε̂ν ?λδ«ι 
μετά τή ; αύτής φρίκη; νά τώ άναγγείλ^ τήν έλεβρίαν 
ά πάντησ ιν .  ‘ Η Αικατερίνη έπανέρχεται καί ανακράζει"

— Δόσατέ τω τήν χάρ ιν έάν δέν Ιχητε πρός αα- 
τόν συμπάθειαν, εΰσπλαγχνίίθήτε καν Ιμέ.

“ Ό χι, δχι» πβντάπασι χάριν, άποκρίνονται αι 
νεάνιδες.

—  Έπίίτρεψον διά τελευταίαν φοράν λεγει ο »κε- 
ετός· καί άν ή οέησίς σου δέν είσαχουσδ?, «τελεστι»·

.ΰ  μέν δέλεις άποδάνιι, εγώ δέ δέλω μείνει αίωνίω, 
τοιοϋτο:.

‘Η Αικατερίνη ««ανέρχεται, κλίνει τό γόνυ, δρηνεΐ, 
χαί χραυ^άζ»·

  Φόΐοδήτέ τον χαί δόσατε χάριν! σάς έξορκίζω
έν όνόματι τοϋ Ιωτήρο; ήμών ι

Αί νεάνιδες τέλος μαλαχθεί^ ., έψιδύρισαν ΰπο. 
«ώ ιω ς τήν λέξιν β υ γ χ  ώ ρ η σ ι ς ! ! !  ! Γότε τα 
ασάατα παύουσιν, οί λαμπάδε; σβ-ίνυνται καί 4 σκε
λετό; κατέρχεται εί; τό* τάρον.

(Έ χ  τοϋ 1 'a . i J . j  

Ύ π ό  Α'. Ν· Γ ίρωγίόχα.


