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‘Ω; μαγική τερατουργία φαίνονται et; πολλου; 
ίίσέτι τοΰ ζ&Λ'χοΰ μαγνητισμού τά παραόοία τώ ovu 
αποτελέσματα' άλλά χαί άλλαΐ ιπιστήμαι νεώτε- 
pat, οτε κατά πρώτον είς τήν σκηνήν τοΰ κό
σμοι) άνεφάνησαν, οΰχ ηττον έξέπληζαν· πολλακι; μά
λιστα οί θια»ώταί των, ή έφευρέται έπαθον διαφορως- 
μόλις 3» έπαυσεν, ή έμετριάσθη κατ ολίγον ό θαυ
μασμός τών ανθρώπων, άο’ ου ουνειθισαν -α ακουω- 
οι καί νά βλεπωσινέπι πολύ τά αύτά πάντοτε πράγ
ματα.

Είς ταόιην ϊρά γε τήν κατηγορίαν καί ο ζωικός 
μαγνητισμός υπάγεται; Μόνος 4 χρο»ος 6ελεε άπο- 
φανθή όριστικώς περί τούτου' έπειοή τό ζητημα μέ
χρι τοΰί* διαμένει παντοΰ σχεδόν άμφισβητουμενον- 
άλλ’ ώς έκ τών περιστάσεων, έκίνηίε καί δ μαγνη
τισμός δμοίως τοΰς φόβους καί τήν λύσσαν τής δει
σιδαιμονίας. Όδεν καθώ; ή Φρενολογία, τό δψ.γονον 
τοΰτο τέκνον τής Γερμανίας, |1) ήναγκάσθη και αύτός 
νά μακρυνθή της κυρίας πατρίδος του μεταναστεύω» είς

/ I J  'Ε .τειίή  την Όμοιοτταθητικι/ν χαι Ί'δροθε- 
ρατκυτιχην θεωρούμε ν ώς νεκρογενή σχεδόν εκ
τρώματα' διότι και ά.Ι.Ιυτε ά.Ι.Ιοι περί αύτών 
έγραψαν άνά.ίογα.

Τύμ. λ  .

ςένην γην, ητις δένεται χαί περιποιείται τάς άλλα- 
χόθεν καταδιωκομένας έπιστήμας, καδώς ή ’ Αγγλία 
τού; πολιτικούς πρόσφυγας.

Άπο τά τέλη τοΰ παρελθόντος α’ώνος ένασχολοΰκται 
άνενδότως οί ιατροί εις τάς περί αύτοΰ έρευνας. Ο 
Μέσμερος, δς-ις θεραπεύων πρότερον τάς νόσους διά τοΰ 
μαγνήτου (1) πρώτος έπε/είρησεν εκτεταμένα μαγνη
τισμού πειράματα, υπέβαλε τάς παρατηρητές τ :υ  είς 
άςιοσέβαστον σοφών δμή γυριν διορισμένη» παρά τοΰ 
δυστυχοΰς βασιλέως τής Γαλλίας δεκάτου έκτου 
Λουδοβίκου’ διότι είς αύτή» διέπρεπον μεγάλοι κατά 
διαφόρους λόγους δνδρες οίον ό απόστολος καί πρω
ταγωνιστής τ ις  Αμερικανικής έλευδερίας Φραγκλΐνος 
καί ό αρχηγός τοϋ έπικρατοΰντος Βοτανικού ουςη- 
ματος Jussieu . Αλλ’ όυιως ή τύχη τής νέας ταύτης 
άνακαλύ<1»ε»>ς ήτο είμαρμένον νά ταλαντευδή εις ε·η 
παίΜϊολλα διά τήν διαφωνίαν τών δικαστών.

Καί κατ’ άρχάς μέν άπεδόδη ή Ινέργεία τοϋ μα- 
γνητισαοΰ είς τών πλανητών τήν έπιρόοήν, ειτε <ις
ουσίαν τινά άγνωςον διαχεχυυέ.ην κ«5 όλην τήν φυσιν,
δποίαν οί άρχαιοι μάλιστα έδόξαζον τόν αιθέρα, οί δέ 
νεώτεροι εκλαμβάνουν τό ηλεκτρικόν ρευστόν. Μετά 
ταΰτα δ’ έθεωρηθη ώς αποτέλεσμα ίδιατέρας τινός 
δυνάμεως τής νευρική.-, η τ ις  κινείται καί κυκλοφορεί 
άφθονώτερον, όταν δ μαγνητιττής διά χειρονομιών τι- 
νων καί έπιιίαύσεως τών χειρών ποτε μεν ανωδε»

( \ )  Diction des invent Magn.
Τ ο χ .  Z\



εως κάτω κατά Ίων νεύρων τήν δυιύδυνσιν, ποτέ 
δέ επί τοϋ μετώπου, άλλοτε δέ έπί τοΰ έπιγαστρίου 
καί τών ώμων, ή καί διά τής φαντασίας αύτής (σπα- 
νιώτιρον,) ή τής σταβερα; χαί επιμόνου δελήσεως (κα
τά τινας) έξασχήση ίδιογινή τινα έπί τοΰ μαγνητιζό
μενου επιρροήν,

Συνήδως δ μαγνητιστής χάδηται άντικρύ τοΰ μα- 
γνητιζομένου, έγγίζων αύτόν κατά τά γόνατα καί 
τών ποδών τά άχρα' επειτα λαμβάνει καί κρατιΓ τούς 
μεγάλους δακτύλους του εως ου ίσοσταθμήση ή μεταξύ 
αύτοΰ καί τοΰ μαγνητιστοΰ βιρμοκραοία' υς-ερον δέ θέτει 
τάς χεΐρας ιίς τούς ώμους καί μετ’ όλίγον τ ίς  χατα 
βιβάζει διά τών βραχιόνων μέχρι τών δακτύλων. 
Τοΰτο δέ έπαναλαβών πολλάκις έπιθέτει τήν αύτήν 
χείρα είς τ6 ΐπιγάστριον, έπειτα τήν σύρει μέχρι τών 
ποδών κτλ.

’Αποτελέσματα δέ κεφαλαιώδη τοΰ μαγνητισμού 
άναφέρονται μεταξύ τών άλλων κυρίως τά ακόλουθα· 
οιον τανυσμός τών μελών καί βάρος τών βλεβάρων 
καί σκοτβδινίασι; κατ’ άρχάς· επαναλαμβανόμενης δέ 
τής πράξεως υπνηλία, ύπνος και ένυπνολογία καί σπα
σμώδης τις κατάστασις. Έ κ τούτων ό μέν ύπνος χ α 
ρακτηρίζεται διά τής παντελοΰς τών αισθητηρίων 
καταπαύσεως, μάλιστα δε τής ά*οής καί τής δράσεως 
έπί δέ ένυπνολογίας 5 άνθρωπος όμιλεΐ κοιμώμινος, 
διακρίνει τά εξωτερικά αντικείμενα, ακούει δέ μόνον 
τον μαγνητίζοντα, τοΰ όποιου καταντά, ώς είπεΐν, 
νευρόσπαστον.

Μετά τινας συνεδριάσεις μαγνητίσεως κατάντα 
σχεδόν περιττή ή έπιδεσις τών χειρών άρκει δέ ό 
μαγνητιστής νά εϊκγ/ Κοιμασαι; Θέλω νά κοιμηθϊις· έν 
τώ  άμα δέ δ μαγνητιζόμενος άποκοιμίζεται ! Τότε 
δέν πρέπιι νά ένοχλήται δ πάσχων δί άτόπφν ερω
τήσεων, εως ου αύτός ουτος συνίΐθίϊδεΐς εις τήν έκ
τακτον καί υπερφυή ταύτην κατάστασιν δμιλήση περί 
έ*υτοΰ, ή διά χειρονομιών δείξη δτι έπέστη ήδη δ 
καιρός τώ ν  έξετάσεων.

Ποτέ δ μαγνητιζόμενος δέν ένδυμεΐται εγερδείς τί 
ειπεν,ή ηχούσε παρά τών άλλων ύπνώ ττω νάλλ’άναλαμ- 
βάνει τήν σειράν τών έπεισάχτων τούτων, ή παρεμβο 
λιμών ίδίών, άφ’ ού Ικ νέου πάλιν άποκοιμηθή.

ΈξυπνεΤ δέ όίμα διαταχδϊί παρά τοΰ. μαγνητι- 
στοΰ όμοίως δέ διακόπτει καί τόν λόγον του ήδη προ- 
φερόμενον είς τά χείλη, οταν δ μαγνητιστής θέληση.

Παρακολουθεί τοΰτον ώς ή σκιά, άγεται δέ καί 
φέρεται κατά τάς ορέξεις του. Έχ τούτου προήλδον έ
νίοτε σκανδαλώδεις καί λυπηραί καταχρήσεις

’Απαιτείται δέ ό μαγνητιστής άντί αηδίας καί μ ί
σους νά έμπνέη μάλιστα άγάπην τινά καί συμπάθειαν 
ώς ύγιής και εύρωστος καί περιποιητικός· προσέτι δέ 
και έμβριθής καί οξύ;, ή ένδουσιώδης, έν γένει δέΰπέρ - 
τερος κατά τι τοΰ μαγνητιζομένου, οΐον κοιτά τάν νοΰν, 
τήν δόξαν, ή τήν παιδείαν διότι τότε ενεργεί εύκολώ- 
τερον, καί ή νευρική τοΰ σώματος αύτοΰ ατμόσφαιρα 
συγχέεται, ούτως είπεΐν, μετά τής τοΰ μαγνητιζομένου. 
Άλλόκοτον δέ φαίνεται και τοΰτο,οτι ή τοιαύτη ενέργεια 

έκτελεϊται καί μακρόδεν ένίοτε, άν καί διαφράγματα 
υλικά, οιον θύραι καί τοίχοι,ή καί μεγάλη τόπου άπό·|

στασις διαχωρίζωσι τον μαγνητίστήν άπό τοΰ μαγνη
τισμένου. Αλλα τά μαγνητικάν ρευστόν διέρχιται 
τά σώματα, καδώς τό ηλεκτρικόν, ή καδώς τά φώς 
διικνείιαι τά διαφανή, ή δέ θερμότης τά δεριιαγωγά.

Οί μαγνητισταί συχνάκις διϊσχυρίσθησαν οτι έξε- 
πυρσευσαν αϊγλην αστραπής άπό τά πρώτα τοΰ μα
γνητιζόμενου άρθρα‘άλλ’ ή τοιαύτη μαρμαρυγή φαίνεται 
μονον είς τούς ένυπνολόγου;- άλλοι δέ ειδο* το αώμά 
των περικυκλωμένον ώς ύπά διαφανοΰς νεφέλης.

Οτε δ ζηλωτής καί δπαδάς τοΰ Μεσμέρου Πο̂ ί>- 
σεγκίούρ διεθρυλλεΐτο καδολην τήν Γαλλίαν τώ 1787, 
ιατρός τις τοΰ Λουγδούνου, Ιίετετέν λεγόμενος, πάντη 
αλλοτριοςτοΰ τών μαγνητιστών θιάσου,παρετήρησεν έπί 
καταληπτικής γυναικάς τήν αύτήν άχτίνοβόλον λάμψιν, 
την όποιαν απεδ,δον οί μαγνητισταί εις τά μαγνητικάν 
ρευστόν, αυτός δέ άπένεμιν είς τά π)ηθυνόμενον 
κατα τινα μέρη ηλεκτρικόν, τά όποιον γέννα ή οργα
νική τοΰ ανθρωπίνου σώματος ΰλη. Έπληροφορήθη 
δε τοΰτο και έπί πολλών άλλων καταληπτικών' οθεν 
εκ τών διάφορων αύτοΰ τοιούτων παρατηρήσεων συν* 
κροτηδη βιβλιον καί έτυπώθη μετά τόν θάνατόν τοι»· 
επιγραφομενον περί ηλεκτρικού ρευστοΰ τών ζώων.

Αλλ έκτος τών παλαιών ήδη τούτων θεωρημάτων 
ιδού τ ί εύρήκαμεν είς έπιστημονικήν έφημερίδα τής 
Αμερικής παρά πάντων τ;μωμένην τών σοφών τής 

Εύρώπης δηλ. τά American journal of sciences.
Κατά τήν 28 ’ ίαννουαρίου 1837 ή Κ. "Αρφορτ 

(Harfort) σύζυγο; ΐατροΰ τίνος άπό Όξωνίας είς τά 
New Hampshire τών ‘Ομοσπόνδων έπαρχιών εχουσα 
ηλικίαν μέν έτών τριακοντα, κρόισιν δέ άβράν καί ά- 
κροσφαλή καί νευρικήν, ήθος δέ φαιδρόν δέν ητο ποτέ 
εντελώς ύγιής, άλλ’ ούτε πάλιν έπέκεινα μιας ημέρας 
κλινήρης διέμενεν. ΓΙρά δύο ομως έτών έβασανίσθη 
υπό αλλεπαλλήλων παροξυσμών ^ευματισμοΰ. Κατά 
δέ τό φθινοπωρον καί μέρος τοΰ άκολούθου χιιμώνος 
επαθε δεινήν νευραλγίαν πολλαχοΰ τοΰ σώματος’ άλλ’ 
ήσθανθη έπειτα καί εΐ; διάφορα μέρη οδύνην τινα ώς 
αν έκαιετο άπό πυραχτωμένον σίδηρον. Ούδεμία θερα
πεία ισχυσε νά τήν ώφελήση, ίατρεύθη δέ μόνον άφ’ ού 
επαυσεν ό ηλεκτρισμός της, οστις ήοχισεν άπό Νοέμ
βριον 1837 αΰξάνων μέχρι τοΰ Φεβρουάριου" έμε- 
τριάσθη δέ βαθμηδόν έπειτα εως ου καί παντελώς 
έξέλιπε κατά τάν Μάϊον. Θερμότης 27 βαθμών, 
μέτρια κίνησις, διαχύσεις καί γαλήνη τής ψυχής 
ηυξανον τον ήλικτρισμάν* έπαυε δέ τούναντίον ουτος 
πριν ετι το θερμόμετρον δείξη το μηδενικόν. Καθημένη 
οέ συνήθως έπί τάπητος μόλις έπλησίαζε τάν δάκτυ
λόν της εις μεταλλικήν σφαίραν, έξήστραπτεν εύθύ; σέ
λας έχον ενα καί ήμισυν δάκτυλον μήκους· διήρχετο 
δέ καί διά τεσσάρων ανθρώπων ουνε·/ομένων ίν τώ  
μεταξύ άπό τής γυναικάς μέχρι τής μεταλλικής 
σφαίρας’ αλλο δέ σύμπτωμα έξωτερικό', ή έσωτερικάν 
ουδεν παρετηρηθη" καί άφ ου δέ ένεδύδη μεταξωτά, 
ενδύματα άντί τών μάλλινων καί βαμβακερών, ή έξα- 
ψις τών ϊπινδήρων δέν ήλαττώβη παντάπασιν.

Κατά τυ 1813 δ Δελεούζ έξέδωκε τήν κριτικήν 
Ιστορίαν τοΰ μαγνητισμού- ύστερον δ’ έφάνησαν τά

νρονιχά του Ζ«ϊ*ο3 μαγνητισμό* έν Γαλλία μέχρι 
τοΰ 1819- Τούτων δέ παυσάντων εξηκολου^ησαν 
τήν άνάλυϊΐν καί δημοσίευσιν τών μ *γνη «*δ ν φχι»ο- 
μίνω» τά ύπομνήματα τής έταιρίας τοΰ Αογεντορ- 
έ ά τ ο υ  καί διαφόρων πόλεων άλλων τής Γερμανίας 
‘ Ρωσσίας, ’Ολλανδίας κτλ· τέλος τώ 1820 εις του; νο- 
σοκομικού; κοιτώνας τοΰ Κ. ‘Ουσσών έν Παρισιοις 
έπανελήφδηταν διάφορα πειράματα παρά του Κ· Δου- 
ποτέ- Ικτοτε δέ φαίνεται ότι χαί άλλβι παρεδεχβησαν 
έν μέρει καί κατ' όλίγον τήν θεωρίαν τή ; νέας ταυ-1 
της επιστήμης· επειδή δμέν Βίενχολτ (W ien h o lt)i 
είς τήν Γερμανίαν ένόμισεν άνχγκαΐον να αναγνω- 
οίσωμεν δύναμίν τινα ανεξάρτητον τοΰ νευρικου συ- 
στήματο; χαί τής φαντασίας, ό δέ ' ° ^ ι Ρ· 
νους καί Χαΐνέκιν (Heinechen) παρεδεχθησαν τήν, 
δόξαν ταύτην. Είς δέ τήν Γαλλίαν δ μέγβς Κυβιε
(Cuvier) είπε (1).

α Πρέπ.ι νά δμολογήσωμεν οτι προσκείμενου λό
γου περί αμοιβαίας ένεργείας τοϋ νευρικού συστήματος 
δύο διαφόρων άνθρώτων, δυσκόλως διαχρ'ίνεται το απο 
τίλεσμα τής φαντασίας τοΰ μαγνητιζομένου έκ  ̂ τή ; 
έπιρροής τοϋ μογνητίζοντος' άλλά καί ή U αναι- 
σθητούντων ήδη πρά τής μαγνητίσεως ανθρωπων 
ενέργεια καί ή πηγάζουσα έξ άναισθησάντων μετα την 
πράξιν, καθώς καί ή παρατηρουμένη έπί τών *ατω- 
σέρων ζώων πείθει ότι ή προσέγγισις δυο έμψυχων 
τωμάτων κατά τινας θέσεις καί κ ίνήη ις έ«φ«ρει 
συμπτώματα, είς τά δποΐα ούδαμώ; έν.ργεΐ ή φαντα 
σία· συμβαίνουσι δέ ταΰτα έκ μυστηριώδους τίνος κοι
νωνίας τοΰ νΓυρικοΰ των ουστηματος. »

‘Ο δέ άστρο'νόμος Λαπλάς (2) δέν έδίστασεν έτι
άποφθ»γματικώτ«ρον νά άποφανθή.

. Τά έκ τής όξυτάτης τών νεύρων ιύαισθησίας 
αλλόκοτα πάθη ίπ ίτινων άνθρωπων έοωκαν αφορμήν 
εις πολλούς νά παραδιχδώσι νέαν τινά δύνβμιν, τονι 
ζωϊχάν μαγνητισμόν. Βιβαίως ή ενέργεια τοιούτων 
αιτιών ύπάρχει μικρά’ άλλ’ έπειδή πολλάκις διεμε- 
νεν αφανής, δέν πρέπει νά τήν άρνηθώμεν' ή γνωρ^ομενΙ 
αρά γ* πάσας τάς δυνάμιις τής^ φυσεως και του; 
διαφόρου; τής ένδελεχβίας των τρόπους; Δ.α τούτο 
νοαίζω έναντίον τής άληθοΰς φιλοσοφίας τά να δυσ-
■πιστώυεν είς φαινόμενά τινα μόνον, οιοτι δεν τα
καταλαμβάνομεν είς τήν ένιστώσαν ήμων επιστημο
νιχήν κατάστασιν. » . , ,*

‘Ο ένυπνολάλος (υπνοβάτης) Vilheimer ανεγινω- 
Γχεν έυφατικώς καί μετά προσοχής βιβλιον, το̂  οποίον 
ούδόλως πρότερον έγίνωσχεν. Είς δέ έκ των  ̂ένυπνο- 
λάλων τοΰ δόκτορος Κίεζερ άνεγνωριζε τά επτά τής
πίκας, ο «  τά σημείον τοΰτο ήτο τεθειμένον επι του
κατωτέρου χειλού;· άν δέ φακοειδή; 8«Λος έπλησ_ια- 
ζεν είς τά άκρον τής ρινός του, έβλεπε χαθαρως- 
5σον διά τών οφθαλμών άλλο; έξυπνος, Δια να πλη 
ροφορηθώσιν όμως αν πραγματικώς η οραιις ητο μ«

(I) Lscons d’ anatomie conparee 
(̂ 2) Thiorie du calcul des probabilites.

τατιδειμένη «ις τήν δσφρησίν, ίβαψαν τινες ερυ
θρόν τ ά ν  φακοειδή ί3*λον τότεδέ δπάσχων άνεφωνησι 
ότι δ πώγων έπεπρόσθει καί διά τοΰτο ή ορασις αυτου 
ήτο ήίη κ α τ η ρ γ η μ έ ν η .  Στρέφων δέ τούς δακτυ ους 
είς τάς θυρίδας έβλεπε τά χρώμα καί έλεγε τον αριθ- 

!μόν τώ» χοίρων άγελη; βοσχούσης πλησίον- ουτι πα- 
χύτατον δέ π«ριπόδιον ( τζιράπι) τάν έμπόδιζε νά 
διακρίνη τά γράμματα καί τά σχήματα βιβ/\ιου οια 
τοΰ πρώτου δακτύλου τοΰ ποδός! Ό  δε W ien lio lt 
άναρέρει τά παράδειγμα γυναικάς, ήτις άνέγνω επιστο
λήν κειμένην είς τού; κόλπους τοΰ κόμητος Cutzel- 
bourg- άλλά καί ή έφημιρίς τοΰ Ά ργ .ντο^άτου έξι* 
στόρησε νεάνιδά τινα άναγινώσκουσαν βιβλίον κείμενον 
έντός μεμακρυσμένου θαλάμου, έάν σειρά άνθρώπων 

Ιχρατουμένων δ ιά τώ νχ ιιρώ ν έκτείνετο μέχ^ρις αύτοΰ 
έξ  αύτών δέ δ μέν έβαλλε τήν χεϊρα έπί τοΰ ςήθους της, 
δ δέ τελευταίος είς τήν ζητουμέ.ην τοΰ βιβλίου σελίδα.

’Εμβριθείς καί παντοΰ σχεδόν τής Εύρώπης διά
σημοι τάν νοΰν χαί τήν »οφίαν άνδρες, μάλιστα δέ 
ιατροί μετεχειρίσθησαν τάν ζωϊχάν μαγνητισμόν ώς 
θεραπείας μέ^ον δηλ. είς τήν Πρωσσίαν δ Χουφλαν και 
VVolfart, είς Φραγχοφούρτιον δ Passavent, εις το 
Groningue ό Baker, είς τήν Βιέννην δ M alfattis, εις 
τήν Πετρούπολιν ό Στοφρεστέν, άρχίατρος^τή; αυτο- 
κραιορίσσης τών ‘Ρωσσιών πλησίον δέ τής Μόσχας 
S χόμης Πάνιν κτλ. Τέλος τά σ υ γγρ ά μ μ α τα  τοΰ 
Γάλλου Bogros, κα^ώ; καί ή γνώαη του R eil, του 
Άουτενριέτ καί Χούμβολδ έξέτειναν τήν ιδέαν τής 
κυκλοφορίας χαί τής είς τά έξω πλημμύρας τοϋνευ-

Ιρικοΰ όευστοΰ.
Οί δέ Γάλλοι έν τούτοις ενησχοληθησαν εξαιρετως 

είς τά τής ένυπνολογίας, είτε τά τών ένυπνολα- 
λων γινόμενα· έξ αύτών δέ πάλιν δ Dupotet απ/ο- 
ποίησε *at τήν χειροθεσίαν καθότι σπανίως ψαύει 
τάν πάσγοντα, κινεί δέ μόνον τήν χείρα α ιά  κ ι-  
φαλής μέχρι ποδών, κρατεί δέ εις πολυν καιρόν 
προσηλωαένους τούς δακτύλους έπί τοΰ στήθους και 
τοΰ μετώπου, ώστε δΓ «ύτών νά είσέλθη πλειστη οση 
μαγνητική δύναμις ε ί; τά δύο μεγάλα κέηρα του ν,υ- 
ριχοΰ συστήματος- έπαναλαμβάνει δέ ποικίλων ^ρπω- 
σοΰν τάς πιέσεις, ή κινήσεις ταύτας μεχρις _ cuι ιοη 
αποτέλεσμα, τό δποΐον αυξάνει πάντοτε κατα λόγον 
τοΰ άοιθμοΰ τών συνεδριάσεων. (

Τά μαγνητικάν ρευστόν δ,ιακεχυμενον καθ ολην 
τήν φύσιν μυσταγωγεί τάν ένυπνολάλον είς τήν γενικήν 
φοράν τ ώ ν  πραγμάτων, ώστε ουτω προγινωσχει ως
παντεπόπτης τά μέλλοντα διά τής φωτεινοτητος, η »««- 
φανείας τοΰ χρόνου καί τόπου, ή τής καθολική; -παντο- 
σκοπίας.Ό Δόκτωρ Κλάϊν (Klein) βέβαιοι οτι ο δανατος 
τοΰ βασιλέως τής Βιρτεμβέργης προεφητευθη υπο τίνος 
ένυπλολάλου πρά τριών έτών, ή δε πρόρρησις αο.η 
έξεπληρώδη ακριβώς χα$’ δλας τάς πιρισ^ασιίς.

‘ Η σνέσις τοΰ μαγνητιζοντος και του μ α γνη τ ισ 
μένου αποβαίνει ένίοτε βλαβερά, ή και κινδυνώδης- 
Ούτως ό Γ μ ελέν  Gmelen πάσχων διαρροιαν εμαγ.η- 
τισεν έξ ανοησίας τινά, δστις τη επαύριον ε.οσησεν. 
‘Ο δέ ‘Είστερ H eister ίγέμισεν δλοκληρον τομον 
έκ διαφόρων δλιβιρών συμβεβηκότων τού μαγνητι·



σμοϋ ιχεταξύ γο εων xat τεχνών, γυναικών χαί άν 
δ?ώ», ή άδελφής καί άδελφοΰ. (1) Κ:νοΰνται δέ μ άλϋ ία  
ύπδ τοϋ μαγνητισμού γυναϊχες 15 μέχοι 45  Ιτών ή- 
λ ιχ ια ,' ά»οβέρονται όμως χαι νεώτεραι, οίον ή Pige 
a ire , νεάνις δωδεκαετής ίχ ΜονσπίΛίου, ητις ety e 
παηα  τά υπνολαλικά πλεο»εχτηματ9 .

’Αδύνατον νά χατανοήσωμεν πώς τό μαγνηχιχόν 
ρ?υστον γέννα τήν τοπικήν, ούτως *ίπε?/, χαί τ ήν 
χρονικήν τηλίσχοπίχν, ώστε δ ένυτνολάλος βλέπει 
μαχρόθεν τά υλικά αντικείμενα, καθώς καί τά μέλ. 
λοντα νά συμβώσι· μαντεύει δέ προσέιι xai τοΰ; δια 
λογισμούς τών άλλων ! Αλλ όμως ο! Γερμονο!, ο?τι- 
νες έχ φυσεως κλινουσιν εις τά μυστηρ:ώ?η καί θαυ
μάσια, ehs υ-ερφυή χαί ανεξήγητα φαινόμενα, έδηυ,ο 
σίΐυσαν^ πολλά παραδείγματα. ‘ Ημείς δέ νομίζομιν 
ψρονιμώτερον να άχολουδήσωμεν χατά τοΰτο μάλ
λον τού; Γάλλους φιλοιόρους xat ιατρούς ώ; S j j  
it:ττοτε'ρους xat έφεκτιχ'ύ; χαί δ:ά τοΰτο μή παραφε- 
ρομενου; πάντοτε urri  χου ενθουσιασμού υποθετι
κών ανακαλύψεων, ουδ’ έχ τοΰ πιρα/ρήμα, καί ώς έ* 
τρίποδος χρησμολογοΰντας.

Εκ τούτων δ εχρίνε μάλιστα απαθώς τόν μαγνητι
σμόν δ Bertrand (2). Συγχρόνως δέ καί δ Φ0„*,4 
« ς  τό νοσοχομεΐον τοΰ έλέου έν Παρ^σίοις καί άλλοι 
άλλαχοϋ έπιχειρήσαντις νέα πειράματα etSjv έπαλη 
θευιυσαν κατα πολλά τήν φήμην τ ί ;  ενεογείας τοΰ 
μαγνητισμού. Ά λ λ ’ οΰχ’ ζττον αρμόδιος χρ,τής δ 
Georget (3) ε^ωχεν δμοίως τήν ψίρον του καθώς καί 
ό ‘ Ρος-άν (4). Τέλος δέ ό Ουσσών Husson έγνωμοδό 
t y e  καί αυτός υπέρ αύτοΰ ώ ; εισηγητής « ς  χήν ιατρι
κήν ακαδημίαν προσθιίς χαί τά έξής εις τόν λόγον του.

α ‘̂ 0  ένυτνολοίλος εχων κλεισμένα τά όμματα καί 
«  ώτα βλέπει xat axoust, ούτως ει’πιΐν, διά τοΰ 
νοός, άλλ έχίϊνα μόνον « ς  όσα έλχύση τήν προσο 
χή' τ ;υ  ό μαγνητιστήςι βλέπει δέ προσέτι μόνος αυ 
τός τό μαγνητικδν ξυστόν καί τά έντός τοΰ τε ίδιου 
κ>ί τοϋ τών άλλων σώματος, ιδιαιτέρως δέ τά πάαχον- 
τα αύτοΰ μέρη, χαί βαφηνίζων τήν νόσο-, προσδιορίζει ή 
υποδεικνύει τά καταλληλα καί ένδεικνύμενα φάρμακα, 
προφητεύει χατά τι»ας περιστάσεις, καί τελειοποιειιαι 
βϊδμηδόν εις τά έργον του1 άφυπνισθιίς όμ ω ς ούδόλως 
ενδυμεϊται χά γενόμίνα. »

Έχτοτε ή ιατρική άχαδ^μία έψήφισεν έπιστροπήν 
ιδιαιτέραν χαί διαρκή ε'χουσαν καθήκον νά πολλαπλα- 
σιάση τάς άναχρίσεις έπί τής έτι ύποδικου ταύτης ύπο- 
θέσεως τοΰ μαγνητισμού. Έν γένει δετά αναμφισβήτη
τα μέχρι τοΰδε αιτοτελειματα αυτοΰ περιλαμβάνονται 
εις τά έξης κεφάλαια 1). Μετάδεσις τών αίσδήσεων 
είς τό ί’πιγάστριον, των δάχτυλών τά άκρα, ή άλλο 
τι τοΰ σώματος μέρος- 2) εξωτερική αναισθησία- 3]

(1) Quaterly review.
(2) Magnetisme animal en France.
(3) Physio logie. du system e nerveux.
(4) Nouverce d ictionnaire de Medecine a rt 

Magn.

έ,αψις τήί φαντατία; υπερφυής· 4) άνάπτυξ.ί τής 8ια· 
ν 5 ί,? ’_ 5,) ‘ ύστοχία ιτερί τήν ίν ϊε .ξ ι. τής θεραπίίας 
xat τών ιαμάτων- 6) προρρήσεις- 7) κρίσι; τής νόσου 
και διαχοινωσις τών συμπτωμάτων τη ;’ 8) εξαγγε- 
λία τώ ν  διανοημάτων 9) χατοψις άνευ χή;  βοήθειας 
τωι όφδαλμών· 10) παράστασις ευκρινής τής ιδίας 
των φυσικής χαταστάσεως ώς πρός τι τό έν.στώς κ α ί 

τό μέλλον 11) λήθη τών γε»ομένων έπί τοΰ μαγνη- 
τιχοϋ υπνου.

Έχ τούτων ή έξωτερική άναισθη,ία ύπάρχει τοιαύ- 
τη ένίοτε ώστε δ ’Ιούλιος Κλοχέ. ( J  Gloquet) άπέ- 
τεμεν άνωδόνως τόν μαστόν γυναιχός τώ I 852 άφ' ευ 
δια τοΰ μαγνητιοτοΰ ιατρού Gbapelain τήν άπεχοί. 
μισεν έντελώς. Ό  Κλοχέ άνέφερεν ίδιοστόυως τό 
συμβάν τούτο είς τήν Ακαδημίαν (5).

‘Ο δέ C abacis λέγει ou ε?δ£ν άζωστους, τώ , δ- 
ποιων ή γ,Βσις εϊχεν ίδ,άζουσάν τινα αισθητικότητα, 
ωστε εχλεγον δί αυτής τά κατάλληλα είς αύτςΰς 
σιτιβ χαι φάρμ^χα, τό δποΐον σπανιως χαί ιίς  χά ζώα 
αυτα ευρισχομεν, προέβλεπον δέ χαί τάς κρίαεις τής 
αρρώστιας τοιν κτλ.

( Ο Garcin μαγνηΐίττής τοΰ D raguignan εις τ ίν  
ίΐροοιγγίαν άπεχοίμιζε χαί μαχρόθεν τού; γνωττού; είς 
αύι2« ανθρώπους ώ ; πάσχοντας, άστε τόν μ.τεχάλουν 
δια να τους άφυπνίση ! (6) Μεταξύ τών πολλών δμως 
επέτυχεν ουτος ένυπνολάλον χ(νά Μιχαήλ λεγόμενον έκ 
του l ig a n ie re s ,  ̂%τις άπεκοιμίζιτο έν άκαρεΐ κα! διά 
τής ψιλής ένατενίσιως τοΰ μαγνητιστοΰ ! Τότε δέ ου
τε πυροβόλου κρότος- ίσχυε νά ‘τόν ίξυπνίση. Ά λλ ’ α·3~ 
τός διέφερι τών λοιπών χαί χαχά πολλάς άλλας ιδιό
τητας- διότι χατά τήν θέλησιν τών έρωτώντων πε* 
ριεπόλει ότέ μέν είς τά άστρα, δτέ δέ είς τούς άντί- 
ποδας άλλοτε δέ κατεδύετο είς της γης τ ά σπλάγ
χνα, ^ιαγραφων πάντα . . . .  έχαρακτήρ,ζε δέ 
φυσικώς τε χαί ηθικώς τούς ανθρώπους πιρ! τών δ- 
ποίων ήρωτατο, άν καί ουδέποτε τούς .Ιχ ι γνωρισμέ. 
νους- επειτα τούς εχρινεν χα! ώς νοσοΰνττς, ή προεβιά ι .  
τευε τα της τύχης τω ν  περιέγραφε δέ ομοίως* κ , ί  
τοπους, τους οποίους ουδέποτε ε ΐδ ιν  άλλοτε δέ άνα- 
στρεφόμενος εις τά όπισω διηγείτο τά ποό πολλου 
η4η γεγονότα έξισου, καθώς καί τά μέλλον™. 0 2 Ιως 
ερωτηθείς πιρί τής ναυαγησάσης είς τούς πάγους τοΰ 
πολου ^εθνικής διχρότου L illo ise  έξιστόρησεν άχριβώς, 
ως αν ήχο αύτόπτης τοΰ δυστυχήματος, πάντα τά συμ
βάντα κατα τήν συμφοράν έχείνην, άφ’ οδ παρηχολού- 
θησεν ίδανιχώς ώς έχεν^ς χό πλοΤον καθ’ δλον χόν 
πλουν από χόν λιμένα (Cherbourg) δθεν άνήχθη μέ. 
χρί τοΰ ^τόπου τής καταστροφής χου. Διηγοόμενος ?έ 
ταυτα^ εδείχνυιν οτι δέν έδυνατο νά σαφηνίση εντε
λώς τό δεινός διά τό δριμύ ψύχος, τό δπο'ον χαί «ύ - 

το1:,ε «πέφιρεν, ώς άν ήχο πραγματικώς με;αξύ 
τών πάγων, δπου συνετριφθη τό δυστυχές πλοϊον ! f 
Ομοίως δέ περιέγραψεν ώ ; άν παρευρίσχιτο, χαί τή*

(5) Rapport a  1’ academ ie Medec.
(6) Duaterly rev iew

ΐτολίορχίαν τής χατατήν Λιβύην Κίρτας, ή Κωνστανχίας 
χαί πάσας τάς περιπετιίας τοΰ πολέμου έχείνου καί τώ» 
αυτόθι φονίυθέντα στρατηγόν Dam remont! !

Έ πιιτα  παρακαλούμενος »ά ειπτ] τό αρμόδιον 
ι ίς  νόσον τινά φάρμαχον ώνόμασ* βοτάνην άγνωστον 
καί είς τούς φαρμακοποιούς και είς τοΰς βοτανικούς- 
έπιιδή ίέ  ήτο άνάγκη νά τήν προσδιορίση εύχρινέστι* 
ρον άπιφάσισε νά έξχπλωθή (μαγνητικώς κοιμώμινος) 
κατά γής είς τ ι δάοος, οπου εΰρίσχετο, καί τότε έξη- 
κρίβωσε τήν άληδή άπόστασιν τοΰ φυτοΰ" εύρέδη δέ 
ότι άπίΐχε τωόντι 4 0 0  οργυιάς έκ μικρας τίνος κα- 
λΰβης έως τώ^ ένδοτέρων τοΰ δάσους !

Έ πί -οΰ μαγνηχικοΰ τούτου ίίπνου συχνάχις ανα
πολεί τις τά έχ πολλοΰ ήδη έπιλελησμένα. Οΰτωκατά 
τόν Deleuze άνεμνήσδη τις τής κοινής ημών έλλη- 
νίδος γ)ώσσης, τήν δποίαν άπό παιδικής ήλιχίας δέν 
Ενθυμείτο πλέον [1] άπεμνημόνευσε δέ ωσαύτως έχ τών 
Νυχτών τοΰ ‘ Γούγγου τήν έπιγραφομένην Νάρκισσον, 
^ ;ις διαφερόντως τόν έθελξεν, άν καί απαξ μόνον χατά 
τήν νεότητά του διήλδε τά φαντασιώδη ταΰτα ποιήμα 
τα. Ά λ λ ’ οι ένυπνολάλοι δμιλοΰσι χαί γλώσσας πάντί) 
αγνώστους, ή ζώσας, τάς δποίας οΰδέποτι ήχουβαν.

Δυσχόλως φανταζόμεδα χαίτης άνενδοιάστου, ή επι
μόνου βουλήσεως τήν δύναμιν. ‘ Ο Colquhoun άιαφέ 
pet τήν ίστορίαν χοΰ ’Άγγλου χιλίαρχου έχείνου (Hey 
ne) οστις διέχοπτεν αύδαιρέτως έφ’ έαυτοΰ τήν ανα
πνοήν χαί τήν κυκλοφορίαν τού αίματος επί πολλάς 
οτιγμάς, είτε λεπτά δεύτερα, ώστε έφαίνετο είς πάν
τας χατά πάντα νεκρός καί κατάψυχρος' άλλ’ έξαί- 
φνης ύστερον έμψυχουμενος παρεμύθίΐ τούς ήδη άνη- 
ουχοΰνχας, ή καί άπελπιζομένου; φίλου; Όυ I

Καί δ Ά γγλος δέ πλοίαρχος F ran k lin  διηγείται 
οτι έγνώριιε μεταξύ τών Έσκιμών δυστυχή άνθρωπον, 
οιτις άπωλέσας τήν γυναΐχά του παρεχάλίσε τοσοΰτον 
πεποιδότω; καί θίρμώς τόν θεόν, ώστε ε!δε παρά φύ 
σιν σχεδόν άναβλύζον ικανόν γάλα Ιχ τών χαταξήρων 
μαστών του, ώστε νά δηλάση αυτός τό ορφανόν παι 
δίον του ! !  [2]

Ά λλά περιλείψει με δ χρόνος διηγούμενο» τά τε- 
ραστια τοΰ μαγνητισμού, όσα εύρίσχονται άποτεθη- 
σαυριτμένα είς τήν ιστορίαν του. Ταΰτα διαλογιζόμε- 
νος δ Deleuze είχάζει ορθότατα δτ· υπάρχει τις δύνα- 
μις (ή ψυχή) άνωτέρα τών φυσικών οργάνων" αύτή κυ
ρίως αισθάνεται, έννοεϊ χαί κρίνει" αυτή δέ μεταχει 
ρίζεται μέν τά αισθητήρια κτλ. ώς εργαλεία, άλλ’ ώς

( 1 )  Ή  χαριεστάτη Κ. Μ. Ζ. θυγ. τυϋ Πρ. Μ. 
Σ. δζε επαθέ ποτε όεινήτ νόσον, έ . ΐά ΐη  παραπαί- 
ουσα την Α γγλ ικήν γλώ σσαν , τήν όποιαν πρό 
ετών είχε λησμονημένην χαι ποτέ δεν ώμ/λει ε'γρη- 
γορονσα.

( 2 )  Τοΰτο αν χα'ι σπάνιον, συνέβη ομως πολ
λάχις' χαθώς χαί είς όρσενιχά άλλα  ζώα’ ίθ ε ν  ύ 
Αριστοτέλης λέγει * Τών δ’ άρρέοων εν τε τοΐς 

άλλοις ζώο ic χαί έν άνθρώπω ώ ς έ π ϊ  τό π ο λ ύ  
ου γ ίνετα ι γάλα ’ ε ν  τ ι σ ι δέ γ ί ν ε τ α ι  . » 
ίίερ ί ζώων Ιστ. Β ιβλ. Γ .

:χουσα άνεξάρτητον καί αύτοτελή τήν ιδίαν αυτής υ - 
παρξιν δύναται »ά προολάβη ένταυτω χα! άλλα, χρ*ί»ί 
τυχουσης, τελειότερα προς έχπλήρωσι* τών σκοπών 
της (7 ) .»  1. Ν . Αεβαδεύς.

Αι\ΤΑΠΑΝΤΗΣ1Σ I  ΚΟΤΖΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ Σ. ΚΟΜΝΟΥ

Καταχωρηθεΐσαν

ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΙ ΤΗΣ ΓΠ ΑΡΙΘ. 234  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

(Συνέχεια ?δε Τ ιυχ . ς ' . )

Καί ταυτην φαίνεται τήν κατηγορίαν, τήν όποιαν 
έξέφρασεν δ Ίακώβιος πρότερον μέν κατά Σπινόζου, 
ύστερον δέ κατά Σχελιγγίου, διότι τό σύστημα τοΰτο 
ύπιλάμβανε ταυτόν μετά του Σπινόζου, έχων δ Βίλλμι- 
ος ΰπ’ οψιν ειπιν, οτι τόν (δανικόν πανθεϊσμόν τοΰ 
Σχελλιγγίου άφορώσιν αί βαρυτεραι κατά τοϋ υλικού 
πανθεϊσμού κατηγορίαι. Πώς ομως ή δοξασία αυτη 

Ιιλλμίου συμβιβάζεται πρός έκείνην, οτι δ ιδανικός 
πανδε'ίσμός (δ  τοΰ Σχελλιγγίου) συμβιβάζεταί καί 
πρός τήν ήδικήν καί τήν θρησκείαν, καί αύτόν αί 
λ-ατάιοΰ υλιχοΰ πανθεϊσμοΰ κατηγορίαι δέν άφορώσιν, 
^Willm tom. I l l  p. 377.) δέν είναι δέ οί τοιοΰτοι 

γυρισμοί άλλήλοις άντιφατιχοί; διότι δ ΒίΥλμιος 
λεγων άφ’ ένός, οτι δ ιδανικός τοΰ Σχελλιγγίου 
πανδεϊσμός χαί πρός τήν ηθικήν συμβιβάζεται και 
πρός τήν θρησκείαν, άφ ’ ετέρου δέ οτι αι κατά τοϋ 
υλιχοΰ πανδεϊσμοΰ κατηγορίαι καί τόν ιδανικόν άφο- 
ρώσι, ( τουτέστιν ότι δέν συμβιβάζεται ούτε εις τήν 
ή9ικήν ουτε τήν θρησκείαν, διότι δ υλικός πανδεϊσμός 
ίστιν κατ’ αυτόν ίσος τώ άθιϊσμώ ), δέν άσυνεπεΐ, 
ίυγχέων άμφοτέρους άλλήλοις, και άναιρών τήν με
ταξύ ύλικοΰ καί ιδανικού πανθεϊσμοΰ διαφοράν κατα
δεικνύει, ότι δρθήν δέν έχει περί πανθεϊσμοΰ ιδέαν, 
άλλά τήν Ιαχωβίου κατά Σπινόζου χαί Σχελλιγγίου 
κατηγορίαν ύπ’ οψιν εχων περιπίπτει πρός έαυτόν είς 
άντίφασιν; (όρα Jacobi Η werke tom. IV· Ι· Ab- 
handlung 216\onden g6ttligen Dingen tom. Ilf, 
193 καί 118). Ά λλά  ή κατηγορία αυτη Ιακωβίου 
καί Βιλλμΐου κατά Σχελιγγίου καί Σπινόζου δέν 
είναι όρθή, διότι ουτε δ Σχελλίγγιος ουτε δ Σπινόζας 
συγχέει τόν κόσμον μετά τοΰ θεοΰ, άλλά λέγοντις 
δ μέν Σπινόζας τόν θεόν πρότερον τόν δέ κόσμον συ
νέπειαν τής λογικής τοΰ θεοΰ φύσιως, καί διά τοΰτο 
ύστερον, δ δέ Σχελλίγγιος, οτι δπερ έντή φύσει άνό- 
μοιον Ιντώ θεω ομοιον, καί τόν κόσμον δχι θεόν άλλά

(7). Hermee Τ . Ιγ ·



σιίνολον τών πεπερασμένων οντων, διαχρίνουσι καλλι- 
στα τον θεόν καί τάν κόσμον άλληλων. διο εις το νόη
μα τοΰτο Ιακωβίου χαί Βιλλμ'.ου ουτι δ Σχελλιγγιος 
ουτε δ Σπενάζας, δύναται νά κληθή πανθεϊστής· (δρα 
τό περί ελευθερία; τοΰ Σχελλίγγίου, καί τό μνημεϊον 
είς Ίακώβιον περί τών θείων δντων).

Τά είρημένα άρκούντως απέδειξαν, δτι αι Σ. Κο- 
μνου κατά Σχελλίγγίου κατηγορίαι είσίν άνυπόστατοι 
καί διά τοΰτο aSuor διότι εΐ αληθώς αί Βιλλμίου 
κατά τοΰ πανθείσμοΰ τοΰ ύλικοΰ κατηγορίαι δεν 
άναφέρονται εϊς τδ» πανθεϊσμόν τοΰ Σχελεγγιου τον 
ΐδανιχόν, τότε δ Σ. Κόμνος φέρεται άσυνειδήτως' 
ει δέ καί εις τδν Σχελλίγγίου άναρέρονται, τότε ά»υ- 
πόστατοι καί άδικοι· αί τοιαΰται δέ κατηγορία: 
ήγέρθησαν παραδόξως έξ άνθρωπων, οι οπαίοι τάν 
θεάν ουσίαν έπονομάζουσι, χωρίς νά γνωρίζωσιν, δτι 
οί υποτιθέμενοι τδν θεάν ούίίαν, ω? ^αί ο Σ. Κο 
μνος, ( έν τώ ^ . 11. 4 4 , καί 4 5 , τοΰ Προδρόμου),
περιπίπτουσιν έν άγνοια είς τάν πανθεϊσμόν, ώ , 
ίν  ταϊς κρίσεσιν ήμών άπεδείξαμεν. Αφοΰ οί τά ; 
χατά Σχελλίγγίου τοΰ Σ. Κόμνου κατηγορίας άνη- 
ρέίαμεν, έρχόμεδα νά ιδομεν, άν ό Σ. Κόμνος δί ατο 
μικών προσβολών ήδυνήδη έαυτά» ν’ άπαλλαξη τή; 
κατηγορίας τοΰ πϊνδεισμοΰ ; Έν ταΐς κρίσεσιν ήμώ< 
άπεδείξαμεν, οτι ή Κουσίνου αιτία τή ; Σπινόζου ούσιας 
δέν διαφέρει, είμή μόνον κατά τά ό^ομα' εί δέ τοΰτο 
αληθές,, οιτερ άληθίστατον, ώ ; άπεδείξαμεν, ίστί, τά- 
τ ι  έστίν αληθές, ότι καί ή Κουσίνου θεωρία είναι παν 
θεϊσμός, ώς ή Σπινόζου, χαί ή Σ. Κόμνου, έχ Κουσίνου 
αύτήν έρανισθέντος.

Τά σύστημα δμως τοΰ Σχελλίγγίου είναι τοΰ συ 
στήματος Σπινόζου άνώτερον, διότι το υποκείμενον 
είς τά οντα μεταβαίνον δέν άπόλλυται ώς ή Σπινόζου 
ουσία, άλλά διεοχόμενον πάντα καί άπά παντό; καδα- 
ριζόμενον πεπεραϊμένου διαμένει έντέλει ώς ,πνιϋμα 
καί πρόνοια, υπέρ τάν κόσμον. Γ,Οταν λοιπόν τά συστη 
μα τοΰ Σχελλίγγίου καί τοΰ ουιτήματος Σπινόζου 
καί τοΰ Κουσίνου, καί τοΰ έχ τοΰ Κουσίνου έρανι 
σθέντος προδρόμου, άνώτερον άποδίίκνηται, δταν καί 
τοΰ Σ. Κόμνου ή θεωρία πανθεϊσμός, καί. μάλιστα τοΰ 
πανθεϊσμοΰ τοΰ Σ/ελλιγγίου κατώτερος, τϊ»ι δικαιώ- 
ματί κατακρίνει δ Σ. Κόμνος τό σύστημα καί τον θεάν 
τοΰ Σχελλίγγίου; τίνι δικαιώματι προαβαλλει ήμα; 
άτομικώς, λέγων, οτι τοιοΰτον θεάν έφέραμεν είς τήν 
‘Ελλάδα, άφοΰ έν τα ί; κρίτεσιν ήμών ρητώ; τό μέν 
πρότερον σύστημα τοΰ Σχελλίγγίου ώ ; ήμαρτημενον, 
τά δέ νιώτερον ώ ; έλλε:πές, άποδοκιμάζομεν;

Ά λλά  τάν Σ. Κόμνον πανθεϊστήν άποδειχνυει ού- 
μόνον τά ποώτον τοΰ Προδρόμου βιβλίον, ώς άπε- 
δείξαμεν, άλλά καί αΰτή ή άπάντησις αΰτοΰ, έμπε- 
ριεχουσα τά ‘ Ηρακλείτου δόγμα ώ ; δόγμα Σ. Κομνου, 
οτι, δ άνθρωπο; (δ Σ. Κόμνος δηλονότι) είναι επι 
γειος θνητός θεάς, δ δ’ έν| ούρανώ, άθάνατος (Σ. Κο
μνος).‘Ο μέν ‘Ηράκλειτος δοξάζων,δτι έξ ένάς (τοΰ πυ
ράς) πάντα καί έκ πάντων εν, ή3ύνατο τοΰτο να ειπη, 
διότι οϋδεμίαν μεταξύ τοΰ ένάς καί τών πολλών έποιεΐτο 
διάχρισιν, Ά λ λ ’ δ Σ.Κόμνος πώς είς τοιαύτην περιέπεσε 
τοΰ ανθρώπου μετά τοΰ θεοΰ σύγχυσιν; Πώς περιέ-

πεσεν άφ’ έαυτοΰ είς τάς παγίδας, φωραθείς έπ’ 
αύτοφόρω πανθεϊστής, καί ζητών νά άποδείξ®, δτι δέν 
είναι, έπεβεβαίωσεν, δτι είναι πανθεϊστής; ών δέ παν
θεϊστής δέν είναι δίκαιο» έαυτώ νά άποδωση οσα τώ  
Σχελλιγγίφ, καί ήμϊν; δέν είναι δίκαιον νά είπΐ) περί 
έαυτοΰ, » δτι έγώ ( δ Σ. Κόμνος ) ιίμ ί τά άγαδάν δν 
τδ καλδν, τδ άληθές, συγχρόνως δέ το πλέον φρικώδες 
δ», τά πλέον ευτελές, τά πλέον κακοΰργον;« χα!
λοιπά ; » καί έλθών είς τήν ‘ Ελλάδα έσκήνωοα έν τή
στρατιωτική ακαδημία ! » α άρα αύτάς έϊυτόν κηρύτ
τει μεγάλη τή φωνή, δτι καί νΰν θεάς έστί καί μετά 
θάνατον Ισται" καί παντί έντυγχάνων δ«ΐ λεγειν, μετ 
Έμπεδοκλέους, » χαίρετ’ εγώ δ' ίιμίν άμβροτος ούκ 
έτι δνητό;, πωλϊΰμαι μετά πασι τετιμένο;, ώτπερ 
εοικε, τα ι«ία ι; τε περίς·επτο;, <ς-εφ«σίτε δαλειη;. κτλ.»

Ά λλά  τό » δ ά'^ρωπος ( Σ. Κ όμνο;) (?ναι έπίγειος 
δνητά; δέος, δ δ’ έν ούρανώ αθάνατος ( Σ. Κόμνο;),
« ύκοτίδεται χίνησιν τινά καί γένεσιν, ή- ό Σ. Κό* 
μνος ν’ άτοδείξη ώφε:λεν, δηλονότι, πώ ; θεάς ων γ ί 
ν ε τα ι άνδρωτο;, χαί έξ άνδρώπου θεό; ; ύ π άρχει 
tv τώ  μεταξύ -χρόνος; καί εΐ υπάρχει, τ ί ;  έστίν ώς
μήτε θεό; μήτε άνθρωπος; Πώ; γίγνεται τό άδάνα*
τον θ»ητάν, καί τά δνητάν άδάνατον; τοιαΰτα δ 
ίϊχυριζόμενος δέν δεικνύει αΰτά; εαυτόν μωρό' ;

Γοιοΰτος έκ τών λόγω» αύτοΰ δείκνυταί ό ε<τιμε— 
γάλη σοφία σεμνυνόμενος Κόμνο; ! οίος τώ ο/τι έν 
Μούσαι; δ κολιό;! /αί ώ ; κόκκον σινάκεως εί είχεν 
νοΰν, ούτε τοιαΰτα έδόςαζεν, ουτε ουτω; έφέρετο- 
είμιχράν άπ^οιΰν είχεν αιδώ ούδέποτε τοιαΰτα .«ατά 
Σχελλίγγίου έξεφερεν, άν?ρός, δςτις αύτό; μέν τήν 
οΛην σχεδόν εποχή» έμόρφωσε, τά δέ συσττμα αύτοΰ 
εί; ολα; τά; έπιστήμα; έπενήργησε- δ ότι απ’ , αΰτοΰ 
ήρξαντο αί φυιικαί έπιστήμαι νά άναπτύϊσωνται, 
ή φύσις νά δεωρήταί τ ι πνευυατοειδές, ή ίστορία έργον 
ούχί πλέον ταύτομάτου άλλά προνοίας, καί πανταχοΰ 
δ αύτάς άνεγνωρίσδη νόμο;· δί αύτοΰ, ούτως εΐπείν, 
έλύδη τά ζήτημα τής έποχή;, τά οποίον του; με- 
γαλητέρους άπησχόλει νόας.

Ά λ λ ’ εί ό Σ. Κόμνος δέν ήτο πανθεϊστής, οΰτε 
τάν ΣάνΣίμωνα εξυμνεί ώς Πρόδρομον τή; νέα; 
τών κοινωνιών καταστάσεως ( δρα τάν 45 . τοϋ 
Προδρόμου), ούτε τοιαύτην τοιαύτης κοινωνίας κα ' 
τάσταιιν ήλπιζε, κατάστασιν δηλονότι άποτρόπαιον 
καί άντιχοινωνιχήν ολω;, καί τών έδραιοτερων βάσε
ων αυτής ά'ατρεπτικήν, οιον τή; οίχογενείας καί ίδιο·' 
κ τη τ ία ;!Ά λ λ ά  δεινόν ή άγ»οια καί [πολλών κακών 
α ιτ ία ! δ Σ. Κόμνος δμως άναφτ'ρει πρά; τοι; άλλοιο 
χωρίς βέβαια καί νά γινώσκη καί τάν Εγελον. καί 
τοΰτο ποιεί καλώς' άλλ' άναφέρων αυτόν πράς έπι · 
βεβαίωσιν τών ιδίων αύτοΰ δοξασιώ» ποιεί κάχιστα, 
διότι καί τοΰ ‘ Εγέλου τά σύστημα,ώ ; τώ προτέρωτοΰ 
Σχελλίγγίου συνεχόμενον, άφορώσιν αί αύταί ζατηγο- 
ρίαι, αΓπερ καί τά Σχελλίγγίου. Πώς τοΰτο δένέννοησε; 
πώς δέν κατέκρινε καί αύτόν τοιοΰτον άπρεπως ως 
πανθεϊίτήν καδώ; τάν Σγελλίγγιον; αΰτόςοΐδε ! Έρευ- 
νήσαντες λοιπόν τήν δοξασίαν τοΰ Σ. Κόμνου,on  ή αρχη 
τής φιλοσοφίας είναι δ άνθρωπος,ευρομεν, οτι δέν όμι- 
λεί μόνον μίαν γλώ ϊσαν, τήν κατ’ αύτδν άνθρωπινην,

άλλά καί έτε'ραν, κατ ’ αύτδν θειαν, τήν πανθεϊστικήν. 
Έρωτώμεν δμως αύτόν ποτέοαν προκρίνει ώς μητρικήν, 
τήν άνθρωπινην, ήτοι τήν έξ ύποκειμένου θεωρίαν, ή τήν 
πανθεΐιτικήν; ή έν άλλοις Λογοις τ ί κάλλιον προκρίνει 
νά ή'αι άνδρωπος, ή θεός; εΐ άνθρωπος, τότε σβέννυται 
καί ή θεολογία· μετ' αύτών δέ καί ή ήθική άποσπαται 
τής έπητήμης τοΰ άνθρώπου,ήγουν τή ; ανθρωπολογίας, 
ώς άπεδείξαμεν εί δέ θεάς, τότε καί ό άνδρωπος ά^αι- 
ρείται καί ή ανθρωπολογία. Έκ τοΰ Προδρόμου καί τής 
άπαντήσεως καταδείκνυται, δτι ό Σ. Κόμνος έν μέσω 
άμφοτέρων ίστάμινος παραφερεται καί ώ ; δίκην άερο- 
πόρου πάσχων ώδείται ύπ αύτών, ώ ; ύπά σφοδρών 
ανέμων, δτέ μέν ύπά τής έξ υποκειμένου εις τήν 
πανθεϊστικήν, δτέ δέ έξ αύτής εϊς έκιίνην.

Δεινόν τώ δντι ή άγνοια καί πολλών κακών 
αίτια !

’Αφοΰ δέ δ άνθρωπος ουτος εί; τοιαΰτα; περιέπεσε 
συμφορά;, πανταχοΰ θεραπείαν ζητών ούδαμή δέ 
ούδαμως εύρίικων, πανταχόθεν δέ καταδιωκόμενο; 
χατέφυγε πάλιν εί; τήν περί μεθόδου τής Γαλλικής 
σχολής θεωρίαν έν αύτή προοτασία» ζητήσων. Ά πε* 
δείξαμεν άρα εν τα ί; κρίσεσιν ήμών, οτι τήν μέθο
δον τή; Γερμανική; φιλοσοφίας ουτε ό Κουσΐνος έννό- 
ησεν, ούτε οί λοιποί Γάλλοι, οί άψάμενοι τής Γερ 
μανική; φιλοσοφίας· άπεδείξαμεν, δτι ή δυσκολία δέ* 
συνίσταται έν τή δικαιολογήσει τοιαύτης τινός άρχή; 
άλλ’ έν τή έξ αύτής προό^ω- άπεδείξαμεν οτι έάν ή 
ψυχολογία βάσις τή; φιλοσοφίας καταιταθή τότε ή φι 
λοσοφίαείνϊί τ ι έξ ετερογενών στοιχείων συγκείμενον, 
εΤναι τραγέλαφο,ώς ή σχολαστική χαίή Κουιίνου φίλο- 
σοφία είδ ’δ Κουσΐνος εις τοΰτο. μόνον τών Γερμανών δι- 
έφερεν οτι άρχεται έκ τής ψυχολογίας, επρεπεν έπί τέ 
λου; εί;τήν οντολογίαν άφιχδεί;νά καταβή είς τήν ψυ
χολογίαν, άντιχαδιστών ουτω τήν φυσικήν τάξιν τών 
οντων· άλλ’ ή Κουαίνου φιλοσοφία είναι είς τοΰτο 
άνίκανος. διότι αύτάς τήν παρατήρησιν άρχήν τής με
θόδου αύτοΰ καταστήσας είς ούδίν ά 'λο  δύναται νά 
έλθί δ/, είμή είς ο φέρει καί ή εμπειρία, τό έντή πείρα 
ζητοΰια, τουτέστιν εις τ ι πεπίίημένον, καί ούχί πραγ- 
ματικώς, πρότερο*· διό ή Γαλλική μέθοδος, μακράν 
τοΰ νά φέρη είς ά/.ηδή γνώσιν, φέρει είς δογματικήν 
εκλεξιν, ώ ; ή Βολφίου, καί πασα έξ υποκειμένου θεω 
ρία. Άλλά δ έκλεκτικός ούτος τρόπος, ο» καί δ Σ Κό
μνος παραδέχεται, ώς μή έπί ιδίων αρχών θεμελι- 
ούμενος, δέν είναι δρθάς, διότι παραδίδων τά κάλλι- 
στα καί ώρελιμώτατα εί; τήν δόκησιν καί αύθαι- 
ρεσιαν τοΰ φιλοσοφοΰντος φέρει είς αποπλανήσεις και 
άντιφατικάς δοξασίας· άπόδειξις δέ τούτου τρανωτάτη 
είναι αύτάς ό Πρόδρομος, καί ή άπάντησις τοΰ Σ. 
Κόμνου.

‘Η δέ Γερμανική μέθοδος τ$ φύσει τοΰ πράγμα 
τος τούλάχιστον έπερειδομένη μακράν τοΰ νά fvai 
δνειρον Γερμανικόν, ώς δ Σ. Κόμνος αύτήν άγνοών 
λέγει, ειναί τ ι, ένσυγχρίσει πράς τήν έξ υποκειμένου 
τών Γάλλων μέθοδον, καίτι πραγματιχώς φυσικόν 
καί δργανικόν.

Ά λλ ’ ούδέ ή λογική εΐναι, ώς δ Σ. Κόμνος ίσχυ. 
ριζεται άεροβατών, έπιτηδεία είς εΰρεσιν τής πραγμα-

τ  κή; αλήθειας, και λυσίν μιταφυσικών προβλημάτων, 
διότι τάς έννοιας δεδομένας ύποτιθεμένη «σχολείται 
περί το είδος αύτών, ουχί δέ περι το ποθεν έκεϊ-αι 
έλήφθησα», ούτε περί τή ; άληθείας αύτών καθ' ύλην 
θεωρουμένων.

Καί βεβαίως πώς ή» δυνατόν, άγνοών δ Σ. Κόμνος 
οΰμόνον τήν Γερμανικήν άλλά καί πασαν άλλην φιλο
σοφίαν, νά fjvat αρμόδιος νά κρίνη έο’ οσων ζρινει, και 
νά ε?πγ| τ ί δρθόν; Μή ώ* δέ ικανός μηδέν άπλώς 
όρθόν είπεΐν, πώς νά είπη καίτι τών άλλων κάλλιον, 
ώς έγκαυχατα ι; Ά λλά κάλλιστον καί^έξοχον έ’χει 
δ Σ. Κόμνος τάς ύβρεις καί τάς άτομικάς προσβο- 
λάς, καί μόνον τουτας- καί ,ταύτας έπεδαψίλευσεν εις 
ήμας, καί τάν κορυφαΐον τής έποχής φιλόιοφον, τάν 
Σχελλίγγιον ! Ά λλά τί πρώτον νά ειπη τις, τ ί δ ϊτατον 
τί νά ειπη, οτι τόν Σχελλίγγιον δ Σ. Κομνος νομί
ζει τεθνηχότα; δτι δ Σ. Κόμνος ούδέ τούς κορυ· 
φαίους τής έπιστήμης γινώσκει ! τ ί νά είπη τ ις , δτι 
ομολογώ, οτι δ Κουιίνος καί οί Γάλλοι τους αρχαί
ους, (δίως δέ τάν Πλάτωνα και Αριστοτέλη, έοοοΰ- 
σ ιν ;  ημείς εί τοιαΰτα έλέγομεν, δικαίως ήθελαμεν 
έξελέγχθή ψευδόμενοι, διότι έκ τών οσα τούλάχιστον 
γινώσκομεν, τά όποια περί αύτών συνέγραψαν, ουτ* 
έμβριθή θεωροΰνται, ούτε ορθά.

Φρονίμώτερον ήτο, ά» ό Σ. Κόμνος παραλείπων 
ταΰτα πάντα, τά παντός ηθικού χαρακτήρος εστερη- 
μένα, ήθελεν απαντήσει μόνον είς τό προκείμενον, 
καί τοΰτο σπουδάζων καί ούχί ύβριζων, διότι η αλη
θής ύπόληψις δέν άποκτάτα; βεβαίως δι’ ύβρεων, άλλά 
διά πόνων καί μελέτη;' φρονίμώτερον, άν δ Σ. Κομνος 
έζήτει νά μάθη παρ’ έξοχων άνδρών, ούχί δέ εξυβρι- 
ζων νά άντιτάσση αΰτοίς εαυτόν καί τούς ομοιους 
αύτώ, διότι τοΰτο ποιών, ποιεί εργα νεανικα, και 
άντιτάσιων αύτοίς ήρωσιν ουσι στρατιώτας μολυβδι* 
νους κατορθοΐ τοσαΰτα, οσα καί οι μολυβδινοι κατορ- 
θοΰσίν έν ταΐς μάχαις, φρούρια δηλονότι έκπορθοΰν- 
τ ις , κ τ λ !! Τοιαΰτα δέ ποιών τή άληθεια έπικυροΐ 
τάς δοξασία; αύτοΰ τοις έργοις συνωδάς, καί τον κο- 
σμον ζητών νά έξαπατα μεταμφυέννυται δτέ μεν 
τό προϊωπείον τών σοφιστών, δτέ δέ τό τών πανθεϊ
στών, ή χάλλιον τά τών κοινοκτημονιστών, και τοΰ 
Σάν-Σίμωνος, έκ τοΰ τάγματος τοΰ δποίου καί αυτός, 
ώς άπεδείξαμεν, πεζός έστίν.

‘Ο άληθεί; άρχάς έχων, ούδενάς δεΐται προσωπείου 
άλλά καί σεμνοπρεπώς καί παρρησία λέγει τήν άλή- 
θειαν.

‘Ο δέ Σ Κόμνος, εί άληθεΐς είχεν άρχάς, δέν 
ώμίλει καί έδόξαζεν, οπως λαλεϊ καί δοξάζει. ‘ Ημείς 
δέ διαρρήξαντες άμφοτέρας τάς άντιφατικάς αύτοΰ 
θεωρία;, ήτοι τά δύο αύτοΰ προσωπεία, καί τάν τροπον 
άνεπιστήμονα άποδείξαντες, νομίζομεν, δτι αύτώ ουδέν 
κακόν έποιησάμεδα, μάλιστα δέ τό έναντίον, καλόν 
μέγα, μέγιστον, αύτόν τούτων άπογυμνωιαντες.
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ΕΙΣ Τ Α Σ  Σ Τ Α Φ Ι 1 Α Μ Π Ε Λ Ο Γ Σ .

Ευρΐσκό|/ην κατά τδν παρελθόντα ’Ιούνιον cut τών 
’Αροανίων Όρέων (Χελμού)* εκεί δέ έξετάζων πλου- 
σίαν καί περίεργον βλάστησιν άνεκάλυπτον θησαυρούς 
αγνώστους είς τήν επιστήμην, όταν έρθασιν ή λυπη
ρά είδησις ότι νόσος φθοροποιά έπιτκήψασα έπαπει- 
λεΐ τήν παντελή χϊταστροφήν τής Κορινθιακής στα- 
φίδος, προϊόντος τρέφοντος τδ ήμισυ τοΰ Έλληνικοΰ 
λαοΰ, καί είσάγοντος εις τδ Κράτος τδ δλίγον χρη 
ματικδν, δί ου άντιπαλαίομεν τήν παθητικήν τοϋ 
εμπορίου μ ας κατάστασιν.

*Η είδησις αυτη έκεραύνωσεν απαντας σχεδόν τοΰ; 
κατοίκους τή ; Πελοποννήσου" έκ δέ. τών άτελών πε
ριγραφών, τάς δποίας οί αδτόπται μοί έκαμον, έσυμ 
πέρανα ότι τδ κακδν ήτο μέγα, καί διά τήν Ελλάδα 
πρωτοφανές’ διό καί άφήσας κατά μέρος τάς βοτα- 
νικάς μου έρευνας, εσπευσα νά καταβώ είς τήν έπαο- 
χίαν Αίγιαλείας, όπως ίδω ίδίοις όρθαλμοΐς καί σπου- 
δάσο» έπιτοπίως τή ' νέαν ταυτην πληγήν τοΰ Φαραώ.

Φθάσας είς Αίγιον έπληρορορήδην ότι τδ πράγ
μα ήξιζε πάντα κόπον, καί άρ’ ου περιήλδον πολ
λάς αμπέλους κειμένας είς διαφόρους δέσεις τ.ο3 κα 
ταφύτου εκείνου πεδίου, καί συνέλεξα τάς ά.ηκούσας 
πρδς φωτισμόν μου έπιτοπίους πληροφορίας, Ιλαβον 
μετ’ έμοΰ ιίς  Άδήνας πολλάς προσβεβλημένα; σταφυ- 
λάς, κλήματα, καί φύλλα, όπου τά καδυπίβαλον εις 
λεπτομερή μικροσκοπικήν έξέτασιν. Χάριν δέ τών ι 
διοκτητών καί τών αναγνωστών της Μνημοσύνη;, δη
μοσιεύω τάς δλίγαο μέχρι τοΰδε παρατηρήσεις μου 
έπί τοΰ σπουδαίου τούτου άντικειμένου, τόσον διά τοΰςί 
θέλοντας νά γνωρίσωσιν έπιστημονικώς τήν φύσιν τοΰί

κακοΰ, καί τ ί  άνίσχυρα με'σα δί ών δΰνατ'αι νά χα- 
ταπολεμηθη, όσον καί διά νά χρησιμεύτωσιν ώς μαρ- 
τύριον τή ; διαβάτεώς της είς τούς μετά ταΰτα, έάν 
ποτέ μετά χρόνων περιόδους έπισκήψη (3 αή γένοίτο) 
και πάλιν.

Α . Ποια ή φύσις τής νόσον.

το
‘Η νοσος επαρουσιάσθη ύπό μορφήν υλης τίνος πρδς 

ο φαινομενον *5νιώδους, χρώματυς τεφροειδούς' κοί 
κατά μέν τήν ουσίαν είναι γλοιώδη;, αποπέμπει δέ 
παν το u;t αυτής προσβληδέν μέρος δυσάρεστον δσμήν, 
έν ί] υγειης οσφρηιις ύποπτεύει υπαρξιν οξέος τίνος 
άιαμεμιγμενου με την όιμήν τή» δποίαν εΰρωτιώσαι 
καί οηπομεναι όργανικαί οϋσίαι άκοπέμπουσιν. Προσ
βάλλει δέ πρώτον τας σταφυλάς, μ»χά ταϋτα τά φύλ
λα (προ πάντων τά τρυρερά) καί τέλος τοΰ, δυνα
τούς κλάδους τοΰ πρέμνου μέχρι της βάσεώς των. 
Παν δέ ασδενέ; οργανον τοΰ φυτοΰ καλύπτίται, μαλ- 
λον, η ηττον, ύτο τής υλης ταύτης, διδ καί δεν φέρΕί 
τδ συνηδες χρώμα του. Τοιαύτη είναι ή νόσο; Θεω
ρούμενη μέ γυμνού; δρθαλμούς.

Εξεταζόμενη όμως διά τοΰ μικροσκοπίου ή υλη 
αυτη, παρουσιάζει θέαμα πάντι διάφορον, διότι, δι’ αϋ- 
τοΰ καταδεικνύεται ή άληδής αύτής φύσις. Διά με- 
γεδυ/σεω; 200  φορώ/, αυτη, ή κατά τδ φαινόμενον 
κο<ις πζρ’στατα'.ίΰΐΐό μορφήν νημάτων οργανικών "ιρα- 
οιδοειδώς συμπεφυκοτων, ή ουκτιοειδώς αυμπεπλεγμέ * 
νων μετ«ξυτων. Τά δέ νήμαχα ταΰτα, είτε σύγκίΐν- 
ται άπο εν κυτταρον διαφανές, πλήρες ύγροΰ, σχήμα δέ 
χυλινδρικόν καί ισοπαχές εχον, ειτε απδ δύο, ή καί 
περισσότερα κύτταρα μεταξύ των άρδρούμινα, ή ώς 
κο<κοι κομβολογιου συνεχόμενα. Τελευτώσι δέ τά νή· 
ματα ταΰτα εις ^οπαλοειδή χινα άπόουσιν, ή ιίς ώει- 
δες τι σωμάτιον μεγαλητέρας διαμέτρου, καί περτ*· 
έχον άλλα μικρότερα καί σκοτεινότερα σωματίδια.

Σπόραγγα ή θήχαι περιέχοισαι 
τούς σπόρους. ·*—
Νήμα έξ  ένός κυττάρου συγκείμενον. ’ —ζγί

Νήμα έκύύΐύ χυττόρων σνγχείιιενον.  ____

.Νήμα ίχ  πολλ&ν χυττπρω>' μ ιν.ρο 
ζέ ρω r  χομβο,Ιο·) ιιιειδώς χαμένω ν.

Ωίδιον τδ ΤυχχερινΙν (Oidiani Tuckeri).

Τά ωιειδη ταυτα σωμάτιά εύρισκονται ένίοτε κ*ί 
μεταξΰ των νημάτων βοτρυοε.δώ; παραχείμε-α, ή καί 
μεμονωμένα . Εί; όποιον δέ μέρος τή ; έπι®ανείας 
τοΰ φυτοΰ τά ώοειδη σωμάτια, ή τά νήμαχα έγγίζουσι 
καί προιχολ/ώνται, Ιχει δ φυτικδς ιστός φαίνεται ότι 
ύπέστη χημκήν χινα «λλοίωσιν, διότι, άντί νά^ 'α ι 
πρασίνου χρώματος, ώς δ ηίριξ, that μελανόξανδος, ή

μελόχρους, ώστε ή ρ ίς , τδ φύλλον, ή δ κλάδος κατ' 4 ‘ 
κείνο τδ μέρο, φαίνονται σφαχελώίη καί κηλιδωτα 

Τοιοΰτου ονχος λοιπόν χοΰ όογα>ισμοΰ χής υλτς 
χαυχης, δυναμιδα δίτιχώ ; νά ιΐπο>μεν, όχι δέν είναι 
ά'.λο χι εΐμή "Ον opj avixbv, άναγιίμενον είς' τΰ 
βασ ίλειον τών yonor, ι ί ς  τόν όιαχλαύισμόν ζών 
Κρυπτόγαμων, τ>\ν Κ λάσιν τών Μ υκήτων (μανιζα-

ρΙων)}χαϊ την οικογένειαν τώ ν<Υ<ρομνχήτων (Hypho-j ναι εσφαλμένη ή ιδέα ιών δμολογουντων μέν τήν 
raycetes·) οΐχινες εί-αι μιχροσχοπικοί χαι νημαχώδεις,1"— C,J ··'■—■'»* »Λ,λ» «Λνί Λ-
ζώνχες ώς παράσιτοι έπί άλλων φυτών, δαπανη χώ»
χυμών αυτών, ή έπί όργανιχών ουσιών έν γένει.

‘Ως έχ χών χαρακχήρων 8έ τοΰ; δποίου; φέρει, ά- 
νάγ<ται Βοτανιχώς είς χδ γένο; Ω’ί^ιον [Oidium]· καί 
έν ’Αγγλία μέν έκλήδη ‘ΩΙ\hov ζό Τυχκερινόν [Οΐ-, 
dium Tuckeri] άπδ κηπουρού τίνος Τυχκέρου (Tuc 
ker) πρώτου άναγ,'είλαντος χήν έμφάνηιιν χου' έν δέ 
χή -’Ιχαλία έκλήδη παρά τοΰ Κυρίου Γασπαρ νη Ω[ 
fiiov ζύ λευχ ίζον  |Oidium albescens] ώ ; έκ χου 
χρώμαχος χδ δποΐον δίδει είς χά προσβαλλόμενα ορ 
γανα χοΰ φυτοΰ [1].

Τδ παράσιχον χοΰχο φυχίδιον, άν καί μιχροχατον 
είναι ολέθριων διά δόω λόγους" πρώτον, διότι άνα- 
πχΰσσεχαι χάχιστα, καί δευχερον, διόχι είναι πολυ- 
σπερμον, ώιχε μικρά ποσόχης αυτών άρκοΰσι νά μο 
λύ'ουτιν δλόκληρον πεδιάδα αμπέλων έν διασχήμαχι 
όλίγων ήμερων* χά δέ ώοειδή σωμάτια χά είς χάς 
κορυφος χών νημάτων ευρισκόμενα είναι τά σπύραγ 
j a  δηλ. αί δήκαι, αί χοΰ; ά πείρου; καί λεπτοχάτου; 
σπόρους τοΰ φυχοΰ περιέχουιαι

Διά νά δυνηδή δέ δ άναγνώσχης μας νά έννοήο») 
πόσον κϊχασχρεπτικά εν χή αμικρότηχι χων εινα: χά 
©υχίδια χαΰχα, άρκούμεθα νά χώ ειπώμεν iv μόνον 
παράδειγμα. ‘ Ο έν Παρισίοις Καθηγητής καί φίλος 
μου Κύριος Δεχαίνιος άπδ έδρας μια χών ήμερων ε ΐ 
πεν, όχι πλοΐον Γαίλικδν χής Γραμμής,χδ δποΐον έπέςρε 
ψ ι τροπαιοφόρον μετά ναυμαχίαν προσβληδέν έν τώ 
λιμένι άπδ είδος τι μιχροσκοπιχοΰ μύχηχος, καχέοχη 
χόνις ένχδ; δλίγων ημερών, καί μόλις ήδυνήδησαν νά 
οώσωσιν άπ’ αύχοΰ χά χηλεβόλα καί τά σχοινία. Τοι- 
ουχοχρόπω;, ό,τΐ δέν ήδυνήδησαν νά καχορδωσωσι αί 
βροχηδόν έχσφίνδονισδεΐσαι σφίΐραι χοΰ έ^δροΰ χα 
τώρδωσε μιχροσκοπικός χις καί άρανίς μύχης. Ε ΐ'β ι 
δέ νομίζομεν χαί χδ συμβάν χοϋχο, λαμπρά και πι
στή είχών τής άνδρωπίνης ισχύος συγκρινομένης πρδς 
-,ή< τής φύσεως,

Ή  ιδέα λοιπδν οτι « ή νόσος αυτη ε ίνα ι εργον 
in σειράς όλοχλ'ήρου φυσιολογικών α ίζ ιώ ν , ζών 6- 
ν ποιων ή σύμπτωσις προξενεί συνήθως εις τινας 
» ζής βλαστήσεωςφυτιχών ζινω ν γα ιώ ν φάσεις πα· 
» ραπλήσια νοσηρά άπβζελέσματα ('2 )  · είναι ε
σφαλμένη και άνυπόσταχος. Πολΰ δέ περισσότερον ει

(1/  Ό  Κύριος Γασπαρίνης θεωρεί ζο ώί^ιοι 
τό χαζαστρέψαν τάς αμπέλους τής Iζαλίας ώς άλλο  
είύος, όιό χαι όιαφρροζρύπως τό ώνόμασεν. Μή 
εχοντες ζό περί τούζου υπόμνημα τοΰ Ίζαλοϋ Βο
τανικού, δεν δυνάμεθα νά βεβαιώσω μ εν  έπισζημο- 
νιχώς έά* ίύ να ν τα ι τά όύο ονόματα νά  θεωρηθώσιν 
ώς συνώνυμα' άλλά  χαι άν ήναι 2 τά εϊ9η τοΰ 
ώΐΰίαυ τής αμπέλου , ή μεταξύ των ύιαφορά άναμ- 
φι^ύλως ε ίνα ι ανεπαίσθητος.

( 2 )  °Ορα έγχύχλιον τοΰ '‘Υπουργείου τών 'Ε σω 
τερικών άριθ. 40 . χαί τήν έν αύτή εχθεσιν τοΰ 
παρά τής Κνβερνήσεως έπ ι ζούτω άποσζαλέντος 
γατωπόνου κυρίου Πρωίου.

ΰπαρξι* χοΰ μυχηχος δεωρούντων ομως αύτόν ούχί ώ ; 
έξωχερικδν πάδος, άλλ ’ ώς συνέπειαν τής άλλο ιώ σε- 
ως τών χυμών τής αμπέλου' διόχι, καί ή περί αΰ- 
χομάχου γιννήσεως θβωρία καχίσχ») διά πειραμάχων 
πρό πολλοΰ γελοία, καί εύχολώτερον καί φυσικώτερον 
ήδελεν ε?σδαι είς τούς ασθενείς ή ΰγειεΐς, χυμοΰς χής 
άμπέλου νά παράξωσι πέπονας ήκάςανα, παρά μύκητας!

Ο άνακαλύψας τήν κυκλοφορίαν χοΰ αΓμαχος περιώ
νυμος Χαρβαί (Harvey) έθεσε νόμον άπαρασάλευχον 
σύμφωνον μέ χήν Κοσμογονίαν « omne vivum ex 0 - 
V O  n ειπεν, « παν ζών έξ ώοΰ" » άλλ’ δ μύχης εΐναι 
δ ' δργανιχδν ζών καί θνήσκον,άρα, καί χά άπιθανώτερα 
b  θεωρηθώσιν ώς πιδανά, ποτέ δ χυμός χής άμ· 
πέλου, ή άλλη αιτία δέν δύναχαι νά γε;νήσ^ μύκηχας, 
οίχινες μόνον άπδσπέρμαχα χοΰ είδους χων δύνανχαι νά 
παραχδώσιν. ‘ Η πλάσις χών ονχων ίέ κ  εξακολουθεί.

Τί δέ »ά είπη. τ ις περί έκείνων, οιτινις, χωρίς νά 
'δωσι, χωρίς νά έξετάσωσι τό κακόν, χωρίς νά Ιχωσι 
τάς άπαιτουμένας καί απολύτως άναγκαίας πρδς τοΰ
το γνώσεις, πλάττουσι θεωρίας, γράφουσι καί συμ- 
βουλεύουσι, χών αρχαίων, κ ϊ ί  τών τοΰ Μεσαιώνος τάς 
έπί σχετικών ύλών εσφαλμένα; γνώσεις άναδιφώντες,καί 
τήν σύγχυσιν έπαυξάνοντες; Είς κάνέν ίσως μέρος τοΰ 
Κόσμου δέν ύπάρχει ώς είς τήν Ελλάδα σπάνις ειδικών 
άνδρών, άλλά καί είς κάνέν άλλο μέρο; δέν ύπαρχου· 
σι (διά τήν αύτήν αιτίαν ίσως) αναιδέστεροι άγύρται, 
έπαγγελόμενοι όσαούδέ κατ’ δναρ εΐδον ποτέ, χαί σο
φίαν έπί παντός δέματος έπιδείχνύοντες (1).

^ Β. Ιστορία, τής νόσου, καί περιοδεία αύτής.

Ή  νόσος αυτη, τήν δποίαν δυνάμεθα να ίνομασω- 
μεν μ υ κ η τ ίασ ιν , (μανιτάρίασμα) παρετηρήθη ώς είπον 
πρώτον έν ’Αγγλία καχα τδ 1845 είς τά πέριξ τής 
Μσργάτη;, έξετάσδη δέ έπί τδ έπιστημονικώτερον π α 
ρά τοΰ Κυρίου Βερκελείου [Berkeley] κατά τδ 1847.
(2) Έκεΐ προσέβαλλε πρώτον διάφορα κλήματα έντός 
θερμος-έγου (serre chaude) δί άχαρχάς καλλιεργούμε
να, διεδόδη δέ μετά ταΰτα καί ε ί; άλλα μέρη. ‘Ο δέ 
γινώσχων πώς είναι κατεσκευασμένα τά  θερμόστεγα, 
δ μή άγνοών ότι σταθερώς τά έν αύτοΐς ευρισκόμενα

( 1)  Μ εταξύ τών άπε ιρω ν  άρθρων, διατριβών, και 
εκθέσεων οσας και εις τό ‘Υπονργεϊον τών Ε σω τε
ρ ικών άνέγνω σα , χαι άλλαχοϋ ειδον, ή αστειότερα 
ίσως ε ίνα ι ή έν τώ ύπ ’ άριθ. 32  τής Β ε λ τ ι ω σ ε -  
ω ς έφημ. έχδιδομένης έν Τριπόλει, διατριβή. Ε ις  
αύτήν, σοφός τις, δ ιατείνετα ι οτι ή περι ής ο λόγος 
ασθένεια τών αμπέλων ε ΐνα ι fi Ε  ρ υ σ ί β  η !  τών  
άρχαίων, ή τά σιτηρά προσβάλλονσα ( ί  ζό κοινώς 
δαύλιασμα δηλ- ή σ ινωπίδ ΐασμα)ως θεραπευζιχον δε 
μέσον προτείνει πρός τοΐς αλλοις  » τό π λ η σ ί ο ν  
τ ή ς ά μ π έ λ ο ν  χ α ύ  σ ι  μ ο ν  τριών καρκίνων ?.ών- 
των  ! Η 'Ανεξερεύνητα τά χρίμματά σον Κύριε !

( 2 j  ’/δε τήν α ν α φ ο ρ ά ν  τοΰ Καθηγ. Duchartre 
είς τόν άρ> 18 τοΰ μηνός Σεπτεμβ  1850  τοϋ Jo u r
nal d ’ agriculture pratique et de Jard inage.



φυτά ζώσιν εντάς τής αύτής θερμοκρασίας χαΐ υγρα
σίας, Χωρϊζ νά έφάπτωνται μέ τήν εξω άτμοσβαίραν, 
(ήτις πολλάκις ϊιαφέρει χατά 20  καί 30  βαθμούς τοΰ 
θερμομέτρου) πείθεται ότι ή διακωδωνυθεϊσα σειρά 
τών Ατμοσφαιρικών φαινομένων x a i φάσεων δέν « -  
Xs χάμμιαν έπι^ροήν έπί φυτών καλλιεργουμένων εν
τός ύελοσκεποΰς χαί σταθερώ; θερμαινόμενου δώμα. 
το ;' άλλ»; λοιπον ήτον ή άρχή τής νόσου, καί φαίνε
ται οτι οι σποροι τών παρασίτων τούτων μυκήτων 
υπήρχονκατ’ άρχάς μέν είς μικράν ποσότητα, ότε εί 
ναι καί δυσθεώρητοι χαί αβλαβείς, πληθυνθέντες δέ μειά 
ταϋτα διά μιας καί έπ’ άπειρον, έσχημάτισαν το κακόν.

Από Α γγλ ία ς μιτέβη είς τήν γείτονα Γαλλίαν 
κατά το 1849 , όπου προσέβαλε πολλάς αμπέλους, καί 
οπού αχομι εξακολουθεΤ χαταστρέφουσα τήν καρποφο 
ριαν των. ΙΙολλοί δέ ίσως τών άναγνωστών μου, φύ
σει λεπτομερείς έξετα ιτα ί, θέλουσι μέ έρωτήσει πώ ; 
εγεινε τό θαυμάσιο·; τοΰτο πήδημα, άπό εν »ϊ; άλ/ο 
Κράτος* άλλ ιδού έπί τό φυσικοϊστοριχώτερον ό λόγος.

Γνωρίζομεν ότι αί άπό τοΰ πυθμένος τοΰ Ώκεανοΰ 
αναφυομεναι νήσοι σχηματιζόμενα: υπό τής έπ’ άπειρον 
έπισωρευσεως καί τοΰ πολλαπλασιασμού μικρών τινων 
ζωόφυτων, συγχείμεναι δ; καθ’ όλοκληρία» άπό τά μι 
κρά χελύφη α,ιτών, άτινα είναι καθαρά σχεδόν άνθρα 
κική τίτανος, μόλις φθάσωσι τήν επιφάνειαν τών ύδά
των καλύπτονται μετ’ όλίγον άπό πλουσίαν βλάστη- 
σιν, συγγενή καί όμοίαν μέ τήν τών πλησιεστέρων ‘Η
πείρων κα! νήσων. Φυσιχώ τώ λόγω τά φυτά ταΰτα 
δέν τά έφυτευσαν χεϊρες ανθρώπων, ουδέ δυνάμεθα νά 
ύποθεσωμεν ότι αυτομάτως καί άνευ σπερμάτων 
έβλοίστησαν· άναγχαίως, λοιπόν, τά άπό τών όποιων 
έβλοίστησαν σπέρματα δι’ άλλου τίνος μ;σου μετεκομί- 
σθησαν. Πράς τοΰτον δέ τόν σκοπόν ή φύσις μυρία; έπε 
νοησεν γέφυρας, διότι, πολλά τών σπερμάτων έχουσι 
πτεροειδιΐς τινας αποφύσεις, τρίχας, ή μεμβράνας δι’ 
ών ίύκόλω; αίωροΰνται και διά τών άνεμων μετακομί- 
ζονται, άλλα μεταρέρονται διά τών κυμάτων είς-/ι- 
λιάδας μιλίων άπόστασιν, χωρίς νά χάσωσι τλν βλα- 
στικην των δυναμιν, καί άλλα πάλιν μεταχομίζουσιν 
ώς πλοία ιστιοφόρα τά περιοδικά πτηνά. Τοιουτοτρό
πως αί άγονο; έκεΐναι καί ξηραί νήσοι καλύπτονται 
μετ ολίγον απο δαση, τών όποιων τα καταπίπχοντα 
φύλλα τροποποιοΰσι, τό ε’δαφος καί τό καθιστώσι βαθ
μηδόν γόνιμόν. Γνωρίζομεν προσέτι, οτι τά δίοικα φυτ? 
καί δένδρα (οίον φοίνικες καί τά παρόμοια) τών οποί 
ων τά θήλεα ζώσι λεύγας τινας πολλάκις μακράν τών 
άρόένων,ούχ’ ήττον γονίμοποιοΰνται καί χαρποφοροΰσι, 
διότι, ή γονιμοποιοΰσο: τά θήλεα άνθη κόνις, ή γϋρις, 
(poJIen) μεταφέρεται διά τοϋ άνεμου έπ’ αΰτά |3]

Αν λοιπόν οί άνεμοι μεταφέρουσι τών φανερόγα
μων φυτών τά μεγάλα σπέρματα, άν μεταφέρουσι τήν 
γΰριν τών αδένων άνθών είς μαχρυνά διαστήματα, 
τής όποιας οί κόχκοι όσον λεπτοί καί άν ύποτιθώσιν 
πάντοτε ε?ναι ορατοί διά τοΰ γυμνοΰ όφθαλμοΰ, 
πολλώ μάλλον δύνανται νά μεταφίρωοι μικροσκοπι-

( 3 )  7 ιί ι τό εις τό πρώτον τενχος της Μνημοον 
της άρθρο/ μον a ά υ·? ώ ν  γ ά μ ο  tv

κοΰ τίνος φυτοιου τους αφανείς οπόρους, οίτινες μό
λις δα  μεγιθυ<σεως 600  διαμέτρων καθίστανται όρο

ι. Κύριος όέ οίδε, καλοί μου άναγνώσται, πόσας 
/ λιαδας έξ αυτών αφ ου τό κακόν Ιπολλαπλασι- 
ασθη εν Βλλάδι, και έγω τωρα γραφών, καί σεΐ; ά· 
ναγινώσκοντες χαταπίνομεν διά τής αναπνοής.

Από Γαλλίας μετέβη πέρισυν είς Ι τα λ ία ν  είς δέ 
τήν Σικελίαν επεφερεν έφέτος τόσην φθοράν ώστε,κατά 
τινα έπιστολήν τήν όπο.αν έσχάτως άνε'γνωσα, ούδέ 
ρα,γα δεν έλπίζωσι νά τρυγήσωσι. ’Από ’Ιταλίας μ ε
τέβη εις Ελλαδα, οπου, είναι a S i j A o v  έπί πόσον θελει χα - 
ταμαστίσει τόν τόπον. "Εχαμε λοιπόν ή άσθένεια αΰτη 
τής άμπέλου εΐδος τι μεγάλης περιοδείας, άνάλογον 
εχεινης την όποιαν όλέθριοι τινες έπιδημικαί νόσοι 
χαμνουσιν επί τής γης, θερίζουσαι άνά μυριάδας τούς 
κατοίκους τοΰ πλανήτου μας. Είναι δέ πιθανόν, ώς 
φρονώ, ότι τό ερχόμενον έτος θελει προσβάλλει τής 
γείτονος Τουρκίας, καί ϊοίως τής Μικρας ’Ασίας τάς 
αμπέλους, καί κύριος οίδε, ποϋ θέλει φθάσει.

Ί Γ. ‘Υπό ποιας εννοϊκάς περιστάσεις αυξάνει 
τό κακόν, και ποιας άμπέ.Ιου( προ ι-  

ΰάλ.Ιει περισσότερον

Καθώς ολα τα φυτά διά νά άναπτυχθώσιν άπα ι- 
τοΰσιν εΰνοϊκας τινας περιστάσεις, ουτω καί οι μύκη
τες απαΐτοΰσι ιδιάζοντα τινα μέσα’ ταΰτα δέ είναι, ό
λίγον φώς, υγρασία μετά θερμότητος, καί νηνεμία. 
Οταν δέ ένθυμηθωμεν τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ 
έφετεινοΰ εαρος, οΓιΐνες ήσαν είς άχρον ομιχλώδεις 
και υγραι, ο-αν αναπολήσωμεν τ^ύς συνεχείς ύετούς 
<αί τήν καταπεσοΰσαν κατά τόν Μάρτιον άφθονον χιό - 
να, μετά την όποιαν αμέσως έπήλθεν οχληρός καύσων,
Ο ελομεν l o c i ,  οτι το κακόν έπολλαίιλασιάσθη παρ’ ήμιν 
ίν μερει δι αυτών τών ατμοσφαιρικών άνωμαλιών. 
Και ενταΰθα μονον εχει τόν τόπον της ή επιρροή της 
άτμοσφαιραΓ, και τής σειράς ιώ ν  φισιοΛογιχών 
φαινομένων άτινα δέν έπροξένησαν αΰτά τό κακόν, 
άλλ έπροστάτευσαν τήν άνάπτυξίν ιώ ν έ'ξωθεν με- 
τακομισθέντων σπερμάτων του. "Οθεν,έάν έχομεν τήν 
καλήν τύχην νά ίδωμεν τό τέλος τοϋ ερχομένου έα- 
ρος, καί πρό πάντων τόν ’Απρίλιον καί Μάϊον αυ
χμηρόν χαί άνευ βροχών, πιθανόν ή νόσος νά περιο- 
ρισθή, η καί ολ»ς διόλου νά έξαφανισθή. Ά λλω ς 
χωρίς νά έχωμεν τήν παραυιχράν έπιθυμίαν τοΰ νά 
γείνωμεν μάντεις κα<ών, λέγομεν μετ’ επιστημονικής 
πεποιθησεως, οτι Οελομεν cjpeOij καθ οιον άρορα τάς 
σταφιδαμπέλους τουλάχιστον, είς τήν έφετεΐνήν δυσά* 
οεστον θέσιν τών Σιχελών.

Τά Τνκχερινόν ωίδ/.tv προσβάλλει έν γε*ει τήν 
άμπελον, δια τούτο προς τας σταφίδας, οίτινες ε?ναι 
άπλήτής άμπέλου παραλλαγή (να π β ^ ύπ α γο μ ένη  είς 
το αύτό Βοτανικόν είδος τοΰ Yitis Vinifera (άμπε
λος ή οινοφορος) προσεβαλε καί όλας σχεδόν τάς άμ- 
πελους τής Πελοποννήσου και τής Α ττικής. Επειδή 
ομως η κοινή άμπελος καί αί οίνοφόροι σταφυλαί χ α ί— 
ρουσιν εύρωστίαν περισσοτέραν, διά τοΰτο χαί όλιγω- 
τέραν βλάβην προξενεί είς αύτάς. Προσβάλλει δέ ή 
νόσος ώς έπί τό πλεΐστον τάς μελανάς σταφυλάς, χαί

τούτο ίδίοις όρθαλμοϊς έπληροφ:ρήθην, χαί σύμφωνα 
μέ τάς άλλαχοΰ γενομένας παρατηρήσεις.

Παρετήρησα δέ ότι προσεβαλε μάλλον τας αχα- 
ράκτους σταφίδας ή τάς χαραχθείιας, καί η αίτια 
-τούτου τοϋ φαινομένου είναι ότι αί ραγές τών χαρα- 
χ θευώ ν, τραφεΐχαι άρθονωχερα καί ταχύτερα ήσαν 
σχηματισμέναι κα: εύμ«γέ3εις οτε προιεβληθησαν, έν 
ώ αί τών άχαράκτων σταφίδων ήσαν είς τρυφεράν 
κατάστασιν. Τοΰτο δε συμφωνεί καί με τας εν I αλ 
λία παρατηρήσεις τοΰ M arie όστις εις την πρός τάν 
κατάλληλον υπουργόν άναφοράν του -λέγει « Sous 1 
infection tout g ra in  qu i n ’ est pas a m i-gros- 
seu r peut e lre  considere comme perdu » ήτοι,
« άν έν καιρώ τοΰ μολύσματος πασα ράς 4έν εχει τά 
» ήμισυ τοΰ φυσικοΰ μεγέθους της, δύναται νά θιωρη- 
» 6ή ώς άπωλεσθεΐσα. »

ΐίαρετήρησα προσέτι οτι προσεβαλε τάς σταφιδαμ
πέλους τάς εις χαμηλά καί έπίπεδα μέρη κειμένας, η 
τάς έπί γηλόφων ότι ήφάνισ» μάλλον τάς μη κειμε- 
νας είς τών άνεμων τά  ρεύματα, χαί πρά πάντων τοΰ 
βορρά, ή τάς ευρισκόμενα; είς τήν ευτυχή ταυτην επιρ- 
ροιαν. Παρετηρήθη προτέτι παρ άλλων, ότι η νοσο; 
έβάδισε άπά τά νοτιομεσημβρ>νάν προς το βορειανατο- 
λικάν μέρος τοΰ ορίζοντος όπου το χαχάν εσταθη, η
ώλιγόστευσε. r >

Ζή δέ τόν Τυκχερινόν ώίδιον ώς παράσιτον ουχί 
μόνον έπί τής άμπέλου άλλά και έπι άλλων φυτών 
μέ^ρι τοΰδε δέ παρετηρήθη παρα μέν τοΰ Κυρίου 
Μαρία καί Αύγρανδίου (M arie et A ugrand) έπί τών 
y io la  trico lor, Sinapis n ig ra , καί Polygonum  
av icu la re , τό εΐδον δέ καί έγώ έπί τή ; Rosa centi- 
folia- έπί δέ τή ; είς τάς άρουρας φυόμενης περιπλο- 
κάδος (Convolvulus arveusis) παρετή:η;α εν άλλο 
*Ιδος ώϊδίον, τά όποιον έχει τά σπόραγγα έπ μήχη καί 
στενά καί τά νήματα πο/ύ λεπτότερα τοϋ Τυκχερια- 
νοΰ· ίσως δέ είναι τοΰτο είδος νέον καί άπερίγραπτον. 

g J .  ’Αποτελέσματα της νόσου.
Λιά νά ζήση εν παράσίτον φυτον έπί άλλου τίνος 

άνάγκη νά τραφή δαπάνη ξένων χυμ ώ ν οθεν με- 
γα μέρος τών υγρών άτινα ήσαν προσδιωρισμένα νά 
θοέιίωσι τάς ραγας άπερ^σφήθη δ ά τή ; άναπτύξεως 
τοΰ' μύκητος Δέν συνέβη δέ τοΰτο μόνον, άλλά καί 
άλλο τ ι σπουδαιότερον· ό μύκης προσεβαλλε τούς τρυ 
φεοοΰς καί λεπτούς ποδίσκους τών ραγών δι’ ών δ.ο 
χετεύεται πάσα πράς αύτάς τροφή. Συνέπεια λοιπόν 
άφευκτος είναι έάν μέν οί ποοίσχοι προσίέληθησαν πο 
λύ, νά ζηρανθώσιν είς τήν παρακμήν ^τοΰ παρασίτου 
καί νά καταπέσωσι μετά τώ* ραγών, έάν δέ αί ραγ*4,

Αέρμα τής ραγό ς είς τό πάχος τοΖ 
όποιου φαίνονται α ίπαρά  τ nr μνκητος 
προξενηθεΐσαι με.Ιαναι κηΜδίς.

νά άνθεξωσιν είς τό καχόν αναλόγ«ς τής έν κοιρώ 
τής προσβολής άναπτΰξεώς των, δηλ. ooat ραγές προ- 
σεβλήθησα* έν τρυφερά καταστάσει, νά άπολεσθώσι 
καθ' ολοκληρίαν, όσαι προσεβλήθησαν μετά τόν τέλειον 
ογηαατισμόν των καί είχον χό ήμισυ τοΰ φυσικοϋ με
γέθους των, αύταί κατά μέγα μέρος νά σωθώσι, καί 
όσαι προσεβλήθησαν μετά ταΰτα, αύταί νά μή διατρέ* 
ξωσι χά<ένα σχεδόν κίνδυιον. Είς τρεις λοιπόν κα
τηγορίας δύναται τις νά διαιρέση τάς ποοσβληθείσας 
σταφυλάς, καί τάς τρεις δέ ταύτας καταστάσεις ειδον 
έν Α ιγ ίω , όπου έλπίζω να ώριμάση καί νά σωθή, άν όχι 
τά ήμισυ, τούλάχιστον τό τρίτον τοΰ καρποΰ, έπϊ τξ 
υποθέσει ότι νέον τ ι δυστύχημα, δέν θέλει προσβάλ
λει αύτόν μέχρι τής άποταμιεύσεώς του.

Μ όλα'ΐαΰτα, έπιςημονικώς λαλοΰντες, λέγομεν ότι 
είναι δύσκολον νά όρίση τις τό ποσόν του άπολεσθη· 
σομένου προϊόντος, καθώς καί πασαν έπ’ αΰτοΰ έπιρ* 
ροήν τής νόσου, διό ήτον εύχής ε'ργον νά μεταχειρι- 
σθή έγκαίρως ή Κυβέρνησις έπιστήμονας καί ειδικούς 
πρός τοΰτο ανθρώπους, ώ ;τ ε  είς παρομοίας (ο μή γέ- 
νοιτο) περιστάσεις να γνωρίζη τά αποτελεσμα τοΰ κα· 
χου πριν τοΰτο καταπ^ήξη τόν λαόν. Τοΰτο δέ διά 
τού; γνωρίζοντας νά χυβίρνήσωσι, νομίζομεν, δέν είναι 
μικρας ώρελείας πρόξενον.

Είπομεν οτι ή νόσος προσβάλλει τά φύλλα καί τούς 
χλαδους. ‘ Η προσβολή αυτη έάν παύση τήν πρόοδόν 
της μέχρι τοΰ φθινοπώρου δέν είναι επικίνδυνος διά 
τά πρέμνον, άλλ’ έάν έξαχολουθη (πρό πάντων ή τών 
χλάδων) προχωροΰσα εις όλον χά πάχος τοΰ φλοιοΰ 
καί φθάση τάν ινώδη ίστον, δηλ. το ξυλον, τοτε με - 
γας κίνδυνος έπαπειλεΐ, ούχί πλέον τόν καρπόν ένός ή 
δύω έτών, άλλά αύτά τά πρέμνον, αυτήν τήν υπαρ- 
ξιν τής αμπέλου- διότι, κατά τό φθινόπωρον ότε δ 
κατιών χυμός διέρχεται μεταξύ φλοιοΰ καί ξύλου, καί 
φθάνει άπά κορυφής μέχρι ριζών κατεργασμένος χαί 
κατάλληλος διά νά θρέψη τό φυτάν, είναι αναμφίβο
λον ότι θέλει συμπαραιύρει μετ’ αΰτοΰ τό μίασμα, 
καί θέλει μολύνει τόν έσωτερικάν οργανισμόν τοΰ πρέ- 
μνου, τόν μέχρι τοΰδε εί; ύγειεστάτην κατάστασιν δια- 
τελοϋντα. Πιστεύω ομω; ότι μετά τού; καύσωνας τοΰ 
’Ιουλίου καί Αΰγούστου, τ ο  κα/.ον θεν.ει σ τ ο μ α τ τ , σ ϊ ΐ ,  

καί θέλουσιν άποξηρανθή καί σφαχελωθή χά προβε
βλημένα μέρη άνευ άλλης τίνος συ'επειας.

Αί προσβληθεΐσοι ραγές φέρουσιν έπί τής επιφά
νειας των σφακελώδη καί μελοχοοα στίγματα προχω- 
ροΰντα καθ όλον τά πάχος τοΰ δέρματος, πυκνό- 
τ«ρα μέν πρός τά εξωτερικόν μέρος αΰτών, άραιοτίρα 
δέ πρός τά εσωτερικόν. ‘ Η σαρξ των ομως είναι

Σάρί τής ραγός καθαρά χαι a r t  ν των  
χηΑΐδων τον μνκητος.
Κέντρον τής ραγος

Ό ριίόντειος τομή ίνός ζεζάρτον ραγός προσί.Ιηθιίσ^ς σ ιαφίδοι.



υγιιής χωρίς νά διι/.νυ») τήν παραμικράν όργανι- 
κήν άλλοίωσιν· Sid τοΰτο, έάν ό καρπός ώριμα 
α3 χα< ^ίν βραχή ©ελει είσθαι τής'αΰτής ποιότη- 
τος μέ το* καρπόν τών παρελθόντων έτών. Παρετήρησα 
προαετι ότι χατά τήν αρχήν τ ίς  ώριμάνσεως (τό 
φούσκωμα) ή προσ6ληθεΐσα έπιδερμίς άνοιλαμβάνει τήν 
φυσικήν αύτής έλαστιχότητα.

‘Η νόσος ομως Θέλει βραδύνει τήν ώρίμανσιν έπι 
τινας ημέρας, καί έπειδη τό προϊόν κινδυνεύει ενεκα 
τής βροχής, διασωθέν άπό τήν Σκύλλαν φοβούμαι μή
πως περιπέση είς τήν Χαρυβδιν.

ί , · Ε · Μέτρα πρός διάσωοιν την καρποΰ 
xai έζόντωσιν τοΰ χαχοϋ.

‘Ως έκ τής φύσεως τής νόσου, λαβίύτης τοιοδτον 
επιδημικόν χαρακτήρα, κατανοεί δ αναγνώστης οτι τά 
θεραπευτικά μέσα είναι καί σπάνια καί Ανίσχυρα [ 1 1 
καί αν άναλογισθή ότι δυω σημαντικαί χώραι, ως ή 
Γαλλία καί ’Ιταλία, εν α!ς ή καλλιέργεια τής άμπέλου 
είναι πηγή μεγάλου πλούτου, δέν ήδυνήθησαν "νά κα. 
ταπολεμήσωσι τήν νόσον, μ’ όλα τά μέσα τά όποΐα ή 
γεωργία τοΐς χορηγεί ώς άνθοΰσα καί άκμάζουσα, 
μ ’ όλους τοΰς πόρου; τούς οποίους τό εύχατάστατον 
τών ιδιοκτητών παρέχει, μ ’ όλους τοΰς σοφούς άνδρα: 
οίτινες έφιλοτιμήθησαν είς άναχάλυψιν θεραπευτικών 
μέσων καί έξετίλεσαν διάφορα πειράματα, μ’ όλος, 
τέλος, τάς προσπαθείας τάς όποιας αί Κυβερνήσεις 
κατέβαλον, θέλει πιστεύσει, οτι τό μέγα τοΰτο κακόν 
είναι δυσθίράπευτον, και οτι άλλο δέν μένει, εΐμή νά 
παύση ώς ήρχισε, δηλ. άρ' έαυτοΰ.

Μ'ολον τοΰτο ρρονώ ότιοί ίδιοκτήται δέν πρέπει νά 
•ταυρώσωσι τάς χιΐρας, καί νά περιμένωσι μόνην τήν 
ες υψου; βοήθειαν, καθώς τούτο πολλάκις συμβαίνει 
ε ίί τήν Ελληνικήν κοινωνίαν καί έπί τών σπουδαιο- 
τέρων. Ίδοΰδέτί νομίζω ότι είναι καλάν νά κάμωσι[2|.

Α '. Κ αθ' δσον άφορα τδ παρόν δηλ. την 
διάσωσιν τοΰ καρπόν.

 ̂ Νά άφαιρέσωσι τά παρά τάς σταρυλάς φύλλα, καί 
να στηλώσωσι όσον είναι δυνατόν υψηλότερα τοΰ: 
κλάοους, πρίις διευχόλυνσιν τής κυκλοφορίας τών ρευ
μάτων τοϋ άέρος, όστις αποξηραίνει τάν μήκυτα' νά 
Ικθέτωσι δέ διά τοΰ αύτοΰ μέσου δσον δμως ή καλ
λιέργεια  τής σταφίδας τό επιτρέπει. τάς σταβυλάς 
ύπά τήν προσβολήν τής ήλιαχή; θερμότητος.

[1] P reven ir 1’ invasion del’ o i d i u m  sem 
ble im possible, car le cham pignon ne devient 
v isib le  a  Γ ex terieu r, que lo rsqu ’ il est deja en 
tierem ent developpe.
D uchartre,Journal d’ agricu ltu re  Sept. 1850 n. 18.

Ε ΐνα ι άδύνατον να, προλάβη τις τήν εισβολήν 
τοΰ Ω ΐδίον, διοτι ό μύχης αντος δέν γ ίνετα ι νρατόο 
εΐμή μετά τήν εντελή ά> άπτνζίν  τον.

[2] Τά μέτρα ταΰτα έζετέθεσαν και είς τόν παρά 
τω Ί πονργείύ) τών Εσωτερικών Τμηματάργην Κ ύ
ριον Σ πηλιωταχην τοΰ οποίον ό περί τήν νπηρεσίαν 
ζήλος εΐνα ι γνωστός και ανώτερος παντός έπαινον.

Νά παύσωσι τό τόσον όλίθριον καί ανωφελές πό
τισμα, προ πάντων είς τάς ύγράς, είτε ώ ; έκ τής 
θεσεως, ε ιτ ι ώς εκ τής φυσεως των γαίας.

Νά συνάξωσι μετ’ έπιμελιίας τά ; ε ί; άχρον προσ- 
βληθείσα; σταρυλάς, αιτινες ή κατα^έουσίν, ή δέν θά 
ώριμάσωσιν, χαί νά τάς θάψωσιν ή καύιωσι.

Να βάλλωσιν εις ενέργειαν, συνχρο·ως ομως άιταν* 
τες χαι διά μ ια ;, έπί μίαν τουλάχιστον εβδομάδα, καθ' 
εσπιραν, το παρά τοΰ Κυρίου Πρωίου προταθέν χά. 
πνισμα δί άχυρων, η άλλων ίιλών προξενουιών αφθο
νίαν καπνού άνευ φλογών. Τοΰτο δέ ούχί διάνα δ.ώξωσ; 
τήν ομίχλην, ητις χατ’ αύτήν τοΰ έτους τήν ώραν δέ» 
συμβαίνει ποτέ είς τάς παραλία.-, άλλά ίιά  τήν  άντι- 
σηπτικήν ένέργειαν ιώ ν έν τώ χαπνώ περιεχομένων 
χημικών ούσιών.

Β . Καθ δσον άφορα τό μέλλον.

Έν καιρώ της καλλιέργειας νά χόψωσι μεθ’ όσης 
οίον τ* προσοχής παν προσβληθέν υπά τή ; μυκητιά
σ ε ις  όργανον. Οί δέ καλώς τάς άμπέλους των επ ι
μελούμενοι ά ; μή λησμονήσωσι ότι χαριν μια; καί δύο. 
σταφυλών δίν πρέπει νά διακινδυνιυσωσι τά ολον, υ,ή 
κοπτοντες χλάδον «ροσβεβλημένον έν μέριι, διότι φέ
ρει 1 ή 2 άνθορόρους οφθαλμούς.

Νά μήν άφήσωσι^ νά σαπώσιν εντός τών άμπέλων 
τα προσβεβλημένα φύλλα χαί οί κλάδοι.

_ Επειδή καί τά*χσραχθίντα πρέμνα άναπτύσσουσι 
ταχυτερον τάς στα^υλάς των, είναι καλάν να ενεργή- 
σωσιν έπ αύτών, άλλά μέ κά,τκοιαν φειδώ, τό άλλως 
ολεθριον χάραγμα.

Ί™ τα ν^μ-ζω συντελεστικά καί εύεκτέλιστα παρά- 
τοΐς ίΐιοκ ιήτα ι;. Τά λοιπά πάντα, οίον τήν καταστοο- 
ϊήν τοϋ μύκϊΐτο; διά διαφόρων αλκαλίων καί άλλων 
ουσιών, καθώ; καί πλή6ο; άλλων δοκιμών γενομένω* 
τόσον έν Εύρώπη καθώ; καί ε’ν ‘ Ελλάδι, θεωρώ καλά- 
μεν καί έπαινω τάν ζήλον τών έφευοετών, άλλά δέν 
πιστεύω νά ύπαρξη ούοέ είς ένΈ λλαδ ι ίδ,οκτήτη- 
οστι: θέλει τά βάλλει εις πραξ,ν.

Τοιαύτη είναι ή νόσος, τά χαρακτηριστικά καί τά 
αποτελέσματα της, καί ταυτα ήδυνήθην πρός ώοαν 
να εχθεσω εις γνώσιν τοΰ Κοινού, χαί τών έχόντων 
συμφέρον νά άζούσωσι τών ,^.λων τά ; γνώμα;· αν 
« τ α  καιρόν πληοοφορηθώ τι άξιον λόγου.ειτε δί ίδιων 
παρατηρήσεων,είτε διά τών έν Κύρώπη συγγραφόμενων 
επι τής τοσοΰτον σπουδαίας ταύτης υλη:, δέν ' θέλω 
οιστασει νά τά κοινοποιήσω διά τής Μ,ημοούνη;. 
ϋυχομαι οε εΐ; τοΰ; ίδιοκτήτας καρτερίαν, φοό-ησιν- 
/αι υπομονήν, καί εις τινας έν τα ι; Έπαρχίαίς'χεφα. 
Ααιουχου; καί ^τοκιστά; περισσότερα/, φιλανθρωπίαν.
Α; μή λησμονήσωJt δέ c l  τελευ-αΐόι ότι όπου ο λαέ; 
πείναση έκιΐ συνοδεύει τάς άπολαύ:ει; το ί π^υοίου] 
οσον νόμιμοι και άν ή-αι, μέ φθόνον καί κατάρας ά ; „ή 
προσθεσωσι πρός τα έ/. 0 :οΰ πεμ^όμενα '»ο:νά δυ
στυχήματα τάς άγριας διχαστικάς καταδιώξω ;,α ίιιν,ς 
λυποΰσι τήν καρδίαν τοΰ πτωχοΰ πίρισσο'τεοον τών- 
πληγών τή·; θ ιια ; μάστιγος'.

Θ. Γ. Όρφανίδης.

ΤΟ Α Λ Γ Ο Σ .
Έ χ  τοΰ Ιτα λ ικ ό ν .

Καθημένη εις λόρον κατάρυτον, χλοερόν, έπικεί 
ίλενον είς τήν ευρύτητα τοΰ ώκιανοϋ, ή Αουκία στε
νάζει καί λύεται είς δάκρυα. Ματαίως καλεΐ τάν 
®ίλτατόν της' ό Λέανδρος, τή ιίπον οί σύντροφοι, 
έπιστρέψαντες εις τήν πατρίδα άπό θαλάσση; μακρα; 
καί άγνώστου, ό Λέανδρος έσφάγη ΰπά άγριων είς ά ίε 
νόν τινα όχθην τή ; Άφριχής. "Εν ετος ήδη παρήλθεν, 
άφ’ ου ηχούσε τό σκληρά» μήνυμα, άλλ ή Λουκία 
δέν δύναται, ου τε θέλει νά τό πιστεύση, καί άπό τής 
ήμέρας εκείνης, καθ' έκάστην εσπέραν άπήρχετο, τοΰ 
ήλίου δύοντος, πρός τάν παράλιον λόφον, καί έχεϊ, 
παράφορος και μονήρης, ένεκαρτέρει καλοΰσα κατ 
2νομα τόν προσοιλή αίιτής σύζυγον. Εν ταΐς έσπε^- 
ριναΐς στεριοδείακς δέν θέλει άλλους συντρόφους ή τού; 
δύο κύνας, οίτινες ήκολούθουν ήδη αΰτάν είτε κυνη- 
γοΰντα, είτε έπιχειροΰντα βραχιίας περιηγήσεις είς 
τάς παρακείμενος νήσου:, καί τά πιστά ταΰτα καί 
νοήμονα ζώα έφαίνοντο, ότι συναισθανόμενα τά άλγο; 
τή ; τεθλιμμένη; χήρα;, έσπούδαζον διά θωπειών νά 
τήν παρηγορήσωσιν. Ή  Λουκία καρφόνει τά υγρά 
βλέμματα έπ! τών κυμάτων, ωσάν μετρούσα τά ορ
μητικά των κινήματα· ή φαντασία της

έρημίαν άχανή καί διακεκαυμενην άπό τάν ήλιον, όπου 
ρυλλα δέν σιίονται, όπου αυρα ή <ΰμα δεν ψιθυρίζει, 
χαί βλέπει ότι βάρβαρος χειρ σχέπει δι ολίγης άμμου 
εν πτώμα, οπερ έπειτα, έν μέσω νυκτάς, έξορυττουσι 
τά θηρία καί τοΰ στεροΰσι τάν τάφον αύτόν τής ερή
μου. Δ ειλα ία ! υψοϊ τότε πρός τόν ούρανον τους 
οφθαλμούς αυτής τοΰς δίδακρυσμένου;, καί άφιεροΐ εις 
αύτόν τά δυστυχές υπόλοιπον τής ζ<"ήί τ*)? κα  ̂ το  ̂
όίυνηροΰ πένθου; της, έλπίζουσα νά τύχη προστα" 
σίας έν τή άπαρηγορήτω έκείνη συμφορά της. ‘Ο ερως 
«ίναι θρησκεία, είναι πίστις, εΐναι αίσθημα ένθαρρυνον 
τήν γυναίκα είς τά ; εν θεώ ελπίδας της, είναι παρη- 
γορία τών πόνων καί τών θλίψεων τή ; ψυχής τη ;, 
υποκείμενης είς άλγη συνε·/ή. Τά δάκρυά της, άπερ 
δ κόσμος δέν άπομάσσε', καί χύνονται σιαραίικάρδια 
καί πικρά εί; τήν έρημίαν, ναι, τά οάκρυα, απερ χ ύ 
νει γυνή εύσεβής, γράφονται έκεΐ έπάνο) ω ; παθήματα 
άναβρύοντα είς τον κόσμον και σκληρυνομενα, οε τι ν α 
θέλουσιν έκλειψει έν τή βασίλεια τών ουρανών, τερ- 
πόμενα εί; χαράν και μακαριότητα.

Κλαίει ή Λουκία, άλλά δέν απελπίζεται’ ετοίμη 
ήοη νά αίτηση άσυλον εις τον μοναστικον βίον ιπ ω ς, 
άντί τή; άπολε^θεισης «ύδαιμονίας, άπολαυσ'/ι ημέρας 
ειρήνης, χλαίουσα και δυστυχής πάντοτε άλλ έλπι- 
ζουσα νά εύρη είς τάν, ούρανον τον Λέανδρον, όστις

πλάτ

‘Η Α ουκία .



ήδη τά χείλη, ών τήν πνοήν τήν πυρίνην αίσθάνιται, 
ή δύστηνος, Ιτι, ών οί λόγοι οί περιπαδιΐς ά>τηχοΰσιν 
όλονέν ι ί-  τάς <ρρε»ας τη ;. ‘ Ο θάνατο; δ άδυσώπητος 
άπι'κοψεν έν τή άκμή τήν Ευδαιμονίαν της.

Το άλγος τής χαρδίας της πραϋνόμινον ήδη ιίς  
τήν άπ’ ούρανοΰ έλπίδα, δέν έχει πλέον τήν πικρίαν 
τών θλίψεων τ ί ς  γής. Κάδηται διά τελευταίαν φοράν 
επί τοΰ Χάψου χαί πλανα ή Αουκία τά βλέμματά της, 
υγρά απο τα δάκρυα, δτέ μέν εις τόν ουρανόν, δτέ 
δέ είς τήν θάλασσαν, άλλ’ ή λύπη της δεν εμφαίνει 
απελπισίαν' θαρ^ΐς δτι ζητεί εϊς τά κύματα ή είς τά 

χό»α χινοί πίρϊπόθητον, εικόνα ητις προσμει
διά εί; τήν άλγοΰσαν, και τήν βλέπει αιωνίως τρυ
φερόν, αίπνίως περιπαδή, τήν βλέπει καί πέραν του 
τάφου ώς κτήμά της.

Ηγέρδηήδη όπως άποχαιρετήση τήν έρήμην πα
ραλίαν, ητις θέλει αντηχεί άπό τά παράπονά της, 
καί εκτείνει ή5η τήν άγκάλην ώσ*ν ζητούσα νά περι-
βάλη σκιάν, η- βλέπει προχωρούσαν μέ π ό θ ο ν .................
νΩ θαύμα ! ‘ Η σκιά πλησιάζουσα ένσαρκ&ΰται βαθ
μηδόν, χαί ή Αουκία, έκς-ατιχή, μεταξύ ούρανοΰ καί 
γής ταλαντευόμενη, χρεμαται είς τόν τράχηλον τοΰ 
φαντάσματος. ^Ω δέν είναι οπτασία, δέν ε?ναι φάντα
σμα. Στήθος άνδρώτινον συμποίλλει μετά τοΰ στή
θους της, χειρ άλλη σφίγγει τήν χεΐρά της, άλλα 
δάκρυα ά^αμιγνύονται μέ τά δάκρυα τη ;, ή άνθρω. 
πίνή εκείνη μορφή δέν είναι φάντασμα, είναι δ Αέαν 

οςτίς, πατήσας τόν θάνατον, ερχεται άπό μα
κράν θαλασσοπορίαν καί άπαντα τήν Λουκίαν του.

ΦΥΣΙΚΗ.
Π Ε Ρ Ι  Φ Ω Τ Ο Σ .

( Συνέχεια ΐ$ε Τευχ. Ε '. )

Είναι πλέον ήδη καιρός νά καθοδηγήσωμεν την προ
σοχήν τών άναγνωστών μας εί; τό τρίτον συστατι 
χόν μέρο; τοϋ ηλιακού φωτός, τουτέστιν είς τάς χη
μικάς άκτΐνας. Διά νά έξακολουθή σωμεν δέ τήν πο
ρείαν, τήν δποίαν διιγράψαμεν μέχρι τοΰδε, θελομιν 
ερευνήσει τή< επιρροήν τή ; δυνάμεως αυτής ε:ς τά 
φαινόμενα τής ένοργάνου καί άνοργάνου φυσεως. ‘Ο 
ύπό τήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους τιθέμενος κόκκο; 
μα; παρέχει πρώτον παράδειγμα τή ; ίνιργεία ; τών 
χημικών αχτίνων διότι αί άχτΐςες αύταί διερχόμε- 
ναι μετά τών θερμαντικών διά τής καλυπτούσης στι- 
βάδος διεγείρουσ.ν έν αύτώ τήν ζωήν, χαί τόν γονι 
μοποιοΰσιν. Φυσικός τις κατώρθωσε διά σο®ή; τινάς 
επινοήσεως νά καταδείξη άριδήλως τή» επιρροήν τών 
χημιχών αχτίνων έπί τή ; βλας·ήσεως εντελείς, ή του
λάχιστον σχεδόν ανεξαρτήτους τή ; ένεργείας τών 
φωτιστικών χαΐ τών Θερμαντικών. Πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον έδεσε* φλανε'λαν βρεγμένων εις χιβώτιόν τι, 
κάτωθεν τοΰ όποιου εύρίσκετο στιβάς υδατος, προ·

ωρισμένου νά ^διατηρηρη τήν υγρασίαν. Το κιβώτιον 
τοΰτο ήτον ουτω κατεσκευασμέ^ον, ώστε τό μέν ή· 
μισυ αύτοΰ ήδΰνατο νά προφυλαχθή εντελέστατα άπό 
το ηλιακόν φώς1 το δε ετερον ήτο προωρισμένον νά 
δέχηται τήν ενέργειαν πάσης δυνάμεως, τήν δποίαν 
ηθελι τις λ. χ . νά δοκιμάση, Διά μέσου δέ υγροΰ 
τίνος κυανοΰ παρεντεθέντος έπιτηδιίως, χατωρθώδη 
νά πιπτωσιν επι τοΰ μέρους τής φλανέλας, τό όποιον 
εμενεν άπροφύλακτον, αι ήλιακαί αχτίνες, έστερημέ- 
ναι ομως κατα τό πλεΐστον τής φωτιστικής καί θερ
μαντικής αΰτών δυνάμεως, τάς οποίας άφήοιι τό χυ- 
ανοΰν υγρόν. Τούτων γενομένων έτέθησαν έπί τής 
φλανελας σπόροι χαί τό κιβώτιον μεταφερθέν είς θερ
μόν δωμάτιον έξετέδη ιίς  τήν ενέργειαν τοΰ ‘Ηλίου. 
Έντός δέ είκοσι αί τεσσάρων ώρών οί σπόροι ήρχι· 
σαν νά βλαστήσωσιν’ άλλά μόνον οί πεσόντες είς τό 
φωτισμένον μέρος, όχι δέ καί οί ευρισκόμενοι είς τό 
σκοτεινόν. Διά τοΰ πειράματος τουτου έβεβαιώδη λοι
πόν οτι oi υπό τήν επιρροήν τών χημικών άκτίνων 
σπόροι, καί τοιοΰτοι ήσαν είς τό διά τοΰ κυανοϋ υ 
γρού φώς τεδέντες, βλαστάνουσι πολΰ ταχύτερο», ή 
οί τιθέντες είς τό σκότος. Ά λλα  πειράματα παρα* 
δοξότεροτ διετράνωσαν περισσότερον τήν άλή5ειαν ταύ- 
την. Σπόροι χαρδάμων τεθέντες είς έδαφος μή l y ον 
τόσον πολλήν άργίλλον μόλις ήδυνήβησαν ν ’ άναβλα- 
στήσωσιν άφοΰ ομως κατωρθώθη νά πέσωσιν έπ ' αΰ
τών χημικαί τοΰ φωτός αχτίνες, οί σπόροι δέν έβρά- 
δυναν ν’ άναπτυχοώσιν. Εις πολλάς έκ τών γενομέ
νων δοκιμιών ή βλάστησις διηγέρδη δί άκτίνων, α ί'τ ΐ' 
νες διήλθον διά κυανών ΰέλων, είς όλιγώτιρον χρό
νον χαί είς περισσότερον βάθος παρ’ είς όσον ήθε
λε τοΰτο λάβει χώραν υπό τήν ενέργειαν τοΰ άπλέ- 
του ήλιακοΰ φωτός περιέχοντος καί τάς τρ<ΐς δυνά
μεις. ’Αλλ’ οί φυσικοί δέν ήρκέσθησαν εις ταΰτα 
μόνον καί έπροχώρησαν και είς περαιτέρω δοκιμάς. 
Άφήρεσαν άπό τά ηλιακόν φώς τάς χημικάς άκτΐ- 
νας καί άφησαν μόνον νά διέλθωσι καί νά πέσωσιν 
έπί τών σπόρων αί φωτιστικοί καί αί θερμαντικοί. 
Αλλά τότε παρήλθον ίκαναί ήμέραι μεχρισοΰ άνα- 

φανώσιν ίχνη βλαστήσεως· καί είς τήν περίπτωσιν 
ταυτην πρότερον ήρχισαν νά βλαστάνωϊΐν οί έν τω 
σκοτεΐνώ μέρει τοΰ κιβωτίου ευρισκόμενοι, ή οί τά 
άνευ χημικών άκτίνων φώς δεχόμενοι. Διά τούτων 
τών πειραμάτων έκυρώδη λοιπόν καί άπεδείχθη σα- 
;ώ ;  ή έξης άξιοσημείωτο; άλήδεια, δτι ή φω τισ τ ι
κή όνναμίζ iiv a t jia .U o r ira> τία , ή εύνοϊχη etc 
την ά νάπτνζ ιν  τών φυτικών σπερμάτων. Παρομοί
ως και μετά πολλής φροντίδος εγειναν πολυάριδμοι 
άλλαι δοκιμαι, ώστε νά δυνηδή τ ις έκ τούτων νά 
συναγάγη τά συμπέρασμα, οτι οί σπόροι άναβλαστά- 
νουσι είς τά* ^,αισυν χρόνον, ή έν γένει ταχΰτερον 
υπό τήν ενέργειαν μόνων τών χημιχών άκτίνων, ή ΰπό 
τήν έπιρ’^ήν τοΰ πλήρους φωτός. Πάντα δέ τά πει
ράματα δύνανται νά έξηγήσωσιν εις τους κηπουρούς 
τά φαινόμενα, τά δποΐα ή έξάσκησις τοΰ έπαγγέλμα- 
τός των τοις παρουσιάζει καδ’ έκάστην. Ουτοι γνω - 
ρίζουσι μέν κάλλιστα <κ τής πείρας οτι οί σπόροι, ef- 
νες τίθενται είς πολύ βάθος δέν βλ»στάνουσιν θέλου-

g-ι δέ μάθει έκ τών είρημένων δτι, αιτία τούτου είναι 
ή ελλειψις τής ένεργείας τών χημικών άκτίνων, αι- 
τινες δέ' δύνανται νά διαχωρήσωσιν εις τά βάθος 
ίκεΐνο. ’Εάν δέ τεθώσιν οί σπόροι έπί τής έπιφα
νείας άσκεπεΐς ύπά τήν πλήρη ενέργειαν τοϋ ήλια- 
χοΰ Φωτός μόλις θέλουσι βλαστήσει. Έμβεβληιιένοι 
όμως εί; μικρόν βάδος υπό τά έδαφος, όπου αί μεν 
φ 'υτιστκα ί άκτΐνες δέν δύνανται νά φθάοωσιν, χω- 
ροΰσιν όμως αί χημικαί, όπου ένεργεΐ ό αήρ, ή υ
γρασία καί ή θερμότης, β'αστάνουσι μετ’ όργασμοΰ 
■πολλοΰ, καί τά νέον φυτόν δέν βραδύνει νά άνακύψη 
υπέρ τά έδαφος.

‘Η χημική καί ή ζωτική δύναμις διεγειρόμεναι 
ιίς  τά έ»όργανα ο<τα ΰπά τών χημικών άκτίνων τοϋ 
οωτάς μας παρουσιάζουσι φαινόμενα λιαν περισπού
δαστα. Διά τής ένεργείας αυτή; ή έν τώ σπόρω πε- 
ριεχομένη άλφιτώδης ΰλη μεταβάλλεται είς κόμμικαϊ 
ζάκχαρι, χρησιμ»ύοντα είς τροφήν τοΰ νέου φυτοΰ.
Δί αΰτών τά λεπτά ριζίδια εξέρχονται τοΰ φλοιοΰ 
καί ΰπά μυστηριώδους τινάς δυνάμεως κινούμενα βυ
θίζονται είς τό έδαφος διά νά στερεωθώσιν έκεΐ, καί 
νά γιίνωσιν οί τροφοδόται τοΰ φυτοΰ. Τά δέ τρυφερόν 
φύτρον διασχίζον τά έπιναλύπτον χώμα άνυψιΰταί 
πρός τάν "Ηλιον καί τόν άέρα υγρόν είσέτι κοί δρο
σερόν καί τανύει τά φύλλα του καί τά ηλιακόν φώς 
διαχωρεΐ τότε εις τά έσωτερικόν τοΰ «ρχικοΰ ίστοΰ 
του. Άπά τής στιγμής ταύτης άρχονται άλλα φ α ι
νόμενα χημικής ένεργείας όλως διάφορα τών κατά 
τήν πρώτην τής ύπάρξιως τοϋ φυτοΰ περίοδον. Τότε 
αί ιδίως φωτιστικά! άκτΐνες καθίστανται άναγκαιό^ε 
pat εις τήν ευεξία* τβΰ φυτοΰ’ διότι διά τής ένεργείας 
αύτών σχηματίζονται είς τά φυτά α· ξυ/ώδεις ί'νες, 
αίτινες παρέχουσιν είς αΰτά σύστασιν και μονιμότητα. 
Παρετηρνίδη δέ ότι έάν τ ις σχεπάση φυτόν τι άμα 
φυτρώση μέ ύέλους κυανούς, οίστε διά τοΰ μέσου τού 
του νά τά στέρηση κατά τά πλεΐστον τή ; φωτιστική; 
δυνάμιως τοΰ φωτός, το φυτά» βλαστάνει μέ περισσό 
τέραν δυναμιν άγνωστον είς τά φυτά τά βλαστάνοντα 
ιίς το υπαιδρον εχει πράσινον χρώμα βαθύτερον, ει- 
ναι ευρωστον, καί όμως είναι πολυχυμώτερον καί 
περιέχει όλιγωτέραν ξυλώδη υλην, ή τά λοιπά. Διά 
τοΰτο καί ό καυλός του είναι μαλακός καί τείνει εις 
άσύμμετρον μήχος. Αί ιδίως φωτιστικά! άκτΐνες. 
Εΐναι λοιπόν άναγκαιόταται διά νά οχηματισδή είς τά 
φυτά ή ξυλώδης δλη, διά τής δποία; άποκτώσι τήν. 
δυναμιν τής περαιτέρω ύπάρξιως. Ά λλ ’ αί χημικαί 
άκτΐνες δέν περιορίζουσι τήν ένέργειάν των εως έδώ· 
έξακολουδοΰσιν έπηρεάζουσαι τά φυτά είς όλον τό 
στάδιον τοΰ βίου των, μεταβάλλονται καί τροπο
ποιούσα ι διαφόρως τ ίύ ;  χυμούς αύτών, καί αύταί 
μετά τών βίρμαντικών συνεπάγουσι τήν μεταβολήν 
τοΰ άλφιτώδους τών όπωρών είς κόμμι, ζάχχαρι, καί 
διάφορα όξέα, καί έπιφέρουσι τήν ώρίμανσιν καδι 
στώσαι αΰτάς χρησίμους εΐ; τόν άνθρωπον.

Ή  έπιρροή τών χημικών άκτίνων έπί τών ζώων 
δέν είναι τόσον γνωστή, ώς ή έπί τών φυτών. Π ιθα
νόν ή ι ΐ ;  τά ήλιακάν φώς άποδιδομένη έπιρ^οτ·, νά 
ήναι άποτέλεσμα μόνον τοΰ ένάς στοιχείου αύτοΰ,

τοΰ μέχρι τίνος αγνώστου, τοΰ όποιου ό προορισμός 
είναι νά διεγιίρη χα! κατορδόνη είς τά ένόργανα όντα 
πάσας τάς χημιχάς μεταβολάς.

‘Η μελέτη τής ένεργείας τών χημικών άκτίνων 
εγειν* κατά πρώτον είς τάς σχέσιις αύτών πρός τήν 
άνόργανον φύσιν. Αί παρατηρήσεις έκεΐναι έφεραν είς 
φώς φαινόμενα, τά δποΐα έκπλήττουσι χατά τό πα- 
ραδοξον χαί τήν πλέον ζωηράν φαντασίαν. Ειπομεν 
ήδη είς τά προηγούμενον τεύχος περί τής διά τοΰ 
φωτός ένεργουμένης άποσυνθέσεως αλατός τίνος τοΰ. 
άργυροί, ήτις εδωχεν αιτίαν είς τήν διάγνωσιν τής έν 
αύτώ κρυπτόμενης χημικής δυνάμεως. Οί φυσικοί 
όμως μ ιτά  ταΰτα άνε*άλυψαν, οτι χαΐ άλλα σώματα 
έπηρεάζονται επίσης. Ούτως έάν τις μ ίξη  ύδρογόνον 
μετά χλωρίου κατά τάς αναλογίας, καθ’ ας τά αέρια 
ταΰτα χημικώς συνενοΰνται, καί έκθεση τά μίγμα 
είς τά άποσυντεθειμένον φώς, βλέπε! τήν ενωσιν γενο· 
μένην βραδέως καί ήσύχως. Αν όμως ή τά άέρια 
πιριέχοοσα φιάϊη έκτεδή μιαν στιγμήν είς τά ήλιακάν 
φώς, ή ενωσις λαμβάνει χώραν μετά τοσαύτη; τακ/ύ- 
τητος, ώστε προξενεΐται σφοδροτάτη ίχρχξις. Ά λλά 
δέν υπάρχει ίσως περιεργότερον παράδειγμα τών 
τοιούτων μεταβολών εκείνου» τό όποιον μάς έδειξεν 
ό Ιωάννης "Έρσίελος. Διατηρήσας φιάλην πλήρη δια* 
λελυμένου ύπεροξαλικοϋ σιδήρου είς σκότος δέν παρ ι- 
τήρησεν οΰδεμίαν έπαισδητήν μεταβολήν άφοΰ όμως 
έξέδεσε τήν φιάλην είς τόν Ηλιον είδε τό έφεξής 
ώραϊον φαινόμενον. Πλήθος παμφολύγων άνεπτύχδη 
έν τή φιάλη, αΓτίνες άνυψοΰντΟ μέ αΰςουσαν ταχύτητα. 
Γό άευστόν «φάνη ταραττόμενον ύπό σφοδρας ζυμώ- 
σεως, ήτ:ς ηύξανεν όλονένι καί άνεστατώδη, αφού 
είσέβαλεν εις τήν φιάλην τεμάχιον ξύλου, ή ύίλινον 
κύλινδρον άστιλπνον. Τότε έπαρουσιάσθησαν εις τά 
£ευστάν ρεύματα άναβαίνοντα καί καταβαίνοντα, ή 
υλη έθολώδη και Ιλαβε χρώμα λεμονοκίτρινον, καί εις 
τάν πυθμένα τοΰ άγ/είου κατεκρημνίσδησαν μικρά 
κρύσταλλα πρωτοξαλικοΰ σιδήρου στιλπνότατα, καί 
τοΰ αύτοΰ κίτρινου χρώματος.

Τοΰ παραδόξου τούτου φαινομένου υπάρχει άλλο 
παραδοξότερον. Σώματά τινα εχουσι κατά τάς πα
ρατηρήσεις ενός φυσιχοΰ τήν δυναμιν ν ’ άπορ^οφώσι 
τάς χημικάς άκτΐνας τοΰ ήλιαχοΰ φωτός, καί κορε- 
σδέντα, ούτως είπαν, νά ενεργώσιν έν τώ  σκότει ώς 
ήδελον ένιργήσει έάν ήταν ε’χτεδειμένα είς τόν Ήλιον. 
Το χλώριον π. χ . έκτίθε'μενον είς τάν 'Ηλιον μόνον του 
λαμβάνει τήν ίδιό-ητα νά ένοΰται μετά τοΰ υδρογό
νου είς τό σκότος- ένώ, ώς ΐ'δομεν πρότερον, ή τοιαύτη 
ενωσις μόνον διά τής ένεργείας τοΰ φωτός κατωρ- 
δοϋτο. Είς τά φαινόμενον τοΰτο μας παρουσιάζεται 
μυστύριον τής φυσεως κεκρυμμένον καί άνεξερεύ»ητον 
είσέτι. Δυνάμεδα νά ύποδέσωμεν, οπι καί ή χημική 
τοΰ φωτός δύναμις δύναται, ώς ή φωτιστική καί ή 
δερμαντική, νά διαχωρήση εις τά σώματα καί νά δια- 
μείνη έπί τινα καιρόν είς αύτά ύπά λανδάνουσαν κατά* 
σ τα ο ίν  ;

Δέν εϊναι βεβαίως ουτι άλογον, ού’τε άτοπον νά 
ύποδέσωμεν, ότι ή ΰπά τοΰ ‘Ηλιου έκπεμπομένη καδ 
έκάστην τοσαύτη ποσότης χημικών άχτίνων δέν μένει



Situ  ένεργείας καί άποτελέσματος έπί της γηίνης 
«πιφανεια;. ‘Η χημική του φωτός δύναμις ένεργιί 
επίσης έπ! τοΰ βράχου, ώ ; καί έrci τών ζώων καί τών 
φυτών. Εί; ά—όδΐίξιν δέ τουτου δέν θεωροΰμεν άναγ 
xahv νά ο έρωμεν έκ τ ί ;  χημίας μαρτυρία:. Έάν 
έκθεσωμιν στελπνήν μιτάλλου πλάκα έν μέρει μόνον 
ε ι; τον Ηλιον, προφυλάττοντες τό λοιπόν άπό τήν e- 
πιρροην αυτοϋ, κ ι ί  τήν πλάκα ταύτην καθυποβάλω- 
μεν έπειτα εις ά τμ ιύ ; ύδρσργΰpsw, δέλομεν παρατή
ρησες οτι κατ άλλον τρόπον χαί κατ’ άλλον βαθμόν 
προϊβ ϊλλεταί υπό τών ατμών τό φωτισθέν μέρος τη ; 
πΛαχος η το αφωτιστον όδεν άναγχαίως συμπεραί- 
νομεν, οτι καρηχθη άπό τοΰ φωτιοθίντο; μέρους τη; 
πλακος, αλλοιωσίς τις τών μορίων προελδοΰσα βεβαί* 
«ος έκ τής χημική; ένεργείας τοϋ φωτός, n ’ Ηδη 
γνωρίζομεν » λέγει περιώνυμός τ ις φωτογράφοι, οτι 
?έν δυνάμεδα νά έκδέσωμεν ιίς  τάς ήλιακάς άκτΐνα; 
σώμα τι απλουν, ή σύνδετον χωρίς τά μόριά του νά 
διαταραχϋώσιν υπό τών χημικών άκτίνοιν’ ό γρανί 
τ:ος βρόχος, τοΰ όποιου ή ύπερήφανος κορυφή άν 
θίσταται καταφρονητικώς εις τήν λύσσαν τής θυέλ- 
λης, οί γιγαντόσωμοι έκεϊ/οι λίθοι, είς τεύ; οποίου; 
η αρχιτεκτονική ευφυΐα έδωκε τόσον ώραϊα σχήματα 
τό μεταλλον, τό δποΐον είναι προωρισμένον νά 8ιαιω~ 
νιζη τήν μνήμην τών μεγάλων κατορθωμάτων, χαί 
μαρτυρεί ταυτοχρόνως τόν ήρωϊσμόν καί τήν μ ι-  
γαλοροιav, πάντα ταΰτα ύπόκεινται εξίσου είς τήν 
εκ τής ενεργεια; τών ηλιακών άκτίνων προερχομένην 
καταστροφήν, ή δέ καταστροφή αΰτη η9ελεν είναι τ α 
χεία, έάν ή ούχ ήττον δαυμασία τής φύσεως πρό*οι 
αν δέν διεκοπτε τήν πρόοδόν της. »

Αί άνακαλύψεις τών φυσικών κατέστησαν γνωστόν, 
ότι ύπάρχιι ένέργειά τις έναντία ιίς τήν έκ τών χη 
μικών ακτινών έπί τών ανόργανων προερχο|ΐέ\γ;ν. 
‘Υπό της άγνοιας κατειλημμένοι πιστεύομιν, οτι ή 
νυκτιρινή άνάπαυσις δέν ει αι αναγκαία είμή μόνον 
είς τόν άνδρωπον, τά ζώα, καί τά φυτά. ‘Η επι
στήμη ομως μας διδάσκει, δτι επίσης ώς έκιΐνα: 
άναπαύιται καί εχει άνάγκην άναπαΰσιως καί τό 
βουνον καί η κοιλας. Και εαν, ως έπιστηυιονικώς 
γράφοντις, δέν διινάμεδα νά εΐπωμεν μετά τοΰ ποιητοΰ 
οτι α Ή  ηρεμία πανταχοΰ εισδύει όταν ή <ευσις ύ 
πνωττη· ιίτε  τά 5ρη χύπτουσι τ*ς άποκαρωυ,ένας 
χεφαλάς τω ν- είτε τά πτηνά όνΐιρευόμενα ίπα-αλαμ 
βάνουσι τά άσματά των* ε ίτ ι τά φυτά κο.μώμβνο 
έκπνέιυσι τήν δρόσον.» γνωρίζομεν όμως ώ : ά-αμφι 
οβήτητον, ότι ή άνάπαυιις καί το σχότο; είναι επίσης 
αναγκαία καί είς τά άνόργανα ώς είς τά ένόργανα. 
Εις τας πρωτας δοκ'μας της φωτογραφίας παρετη 
ρήδη τό άξιοπεμεργον φαινόμενον ότι σώ/οτά τινα , 
τά οποία τήν ήμέραν ειχον ύποστή τήν χημικήν ένιρ- 
γιιαν του ήλιακοΰ φωτός, τήν έχανον χατά τήν διάρ
κειαν τής νυκτό;. Τοιοΰτον σώμα είναι ό διά του 
ίωϊούχου ποτασσίου πσρισκιυασμένος χάρτης.Ή  ιίκών 
ήτις διά τοΰ φωτός άποτυποΰται έπ αύτοΰ διατηριϊ- 
ται δλίγοις στιγμάς· έπειτα έξαλείφετα^ ιίς τό σκότος. 
Καί μετά τοΰτο δύναται δ χάρτης νά χρησιμιύιη έκ 
νέου είς φωτογραφίαν. Ούτως ή νύξ διαλυιι τήν χη .

μικην τών μορίων δ.αταραξιν, τήν δποίαν έπιφέρουσιν 
α ί  ήλιακαί άκτΐνις τήν ήμέραν. ‘Η μεταβο/ή atjr-η 
τών μορίων αφανίζεται χωρίς νά γνωρίζωμεν είσιτι 
τόν τρόπον. Πάντα δέ τά δημιουργήματα άναπαυδέν- 
τας τήν νύκτα ολην ετοιμάζονται είς τό Λ υ κ α υ γ έ ς  τής 
άνεγειρομένης ημέρας, να χαιρετισωσι τήν έπάνοδον 
τοΰ ζωογόνοϋ φωτός.

‘ Η περιεογοτερα ενέργεια τής χημ κής δυνάμεως 
τοΰ φωτός μάς παρουσιάζεται είς τήν παραγωγήν τών 
φωτογραφικών εικόνων. Αλλ έντ&ΰδα γενικώτερον 
περι φωτός πραγματευόμενοι, δέν δυνάμεθα νά έκτα- 
θώμεν είς τό περί φωτοτυπίας, άν»β*λλοντες τοΰτο 
εις άλλον καιρόν. Τά προϊο»τα όμως τής χαριέσσης 
τούτης τέχνης, οσον καί αν μας έκπλήττωσιν, έχουσιν 
ομως εισετι τινα έλλειό ν εις τόν χρωματισμόν, όστις 
δεν ποικίλλεται πολύ καί δεν αντιστοιχεί είς τά χρώ
ματα τών αντικειμένων πής φυσεως ’Αλλ’ οί φωτο
γράφοι έλπίζουσιν, ότι εύτυχής τις περίστασις δέλει 
-cot; χορηγήτιι τόν τρό.τον δ.ά νά άναπληρώσωσι τήν 
ελλειψιν, ταύτην καί ίαρατηρηθέντα τινά φαινόμινα 
υποίίικνύουσιν οτι αί έλπ ιδ ι; των δέν ιί ;α ι χιμαιοικαι.

Είς τάς τρεις συστατικά; δυνάμεις τοΰ ήλιακοΰ 
φωτός, πιρι τών οποίων ήδη διελάβομεν, ένόμισαν οι 
®υσικοί, οτι επρεπε νά προοδεσωμεν καί τετάρτην τόν 
ή^εκτρισμόν. Είς τήν ύπόδεσίν ταύτην έδωκεν ένδύ- 
σιμον τό έφεξής πείραμα. Κυρία τις έξέθισε βελόνας 
εί; την ίοειοή άκτ^α τής πρισματικής είκόνος, καί αί 
βελόναι έφάνη-αν ότι έμαγνητίσθησαν άλλοι πάλιν 
έκαμαν πιιράματα -καί είοον παρόμοια φαινόμενα, τά 
οποία όμως δέν έπεκυρώδησαν άπό έπομένας δοκιμάς. 
Επεχράτηοε δέ ώς πρός τοΰτο ή ιδέα ότι έάν ύπάρχη 
σχεσις μεταξύ των ήλιακών άκτίνων καί τοΰ ήλεκτρι- 
σμοΰ, ή σχι'σι; αΰτη προκύπτει μάλλον άπό τήν ενω- 
σιν τών τριών δυ<αμεων, ή άπό τέταρτον στοιχείον 
τών ήλιακών άκτίνων.

Οί φυσικό! μό/ις ήδη έπάτησαν τό στάδιον τής έ. 
πιστημης, τήν όποιαν είς τά προηγούμενα έδοκΐϊ*ά* 
σαμιν νά διαγράψωμεν, τουτέστι τής θεωρίας έκει- 
νή?> Ότ ις πραγματεύεται περί τών συστατικών δυ* 
νάμεων τοΰ ήλιακοΰ φωτός, καί τής ένεργείας αύ
τών έπί τή ; ένοργάνου καί άνοργάνου φύσιως. Σπου
δαιότατα φαινόμενα συνοδευοντα τήν πορείαν τών ώρών 
του έτους παρέχοσσίν ευρύ στάδιον εις μελλούσας 
έρευνας, καί ύπόσχοντιι ν' άνταμείψωσι πλουσιοπά
ροχοι; τήν έπιμονήν τών φυσιοδιφών. Εί; τήν άρχήν 
τοΰ έϊρος, ότι τό ύγρόν έδαφος καλύπτιται μέ ά- 
πειραριδμα φυτα, τα οποία τεΐνουσι πρός τόν ζωοδό
την ήλιον, παρατηρεί τις ότι αί χηυακαί άκτίν( ί)  ά- 
ναγκαιοτεραι τοτε, είναι αφδονώτεραι, τουτέστι ή 
χημ κη τοΰ φωτός δύναμις έχει πλιίονα εντασίν η 
αί άλλοι. Εις τήν εποχήν ομω;, καδ' ήν τό εαρ 
μκταβαινιι ολίγον κατ όλίγον ιις  τό θέρος, καί το 
ασθενές φυτον αύξάνει κατά τό υψος καί τήν δύνα- 
μιν ’'-«ί προετοιμάζει τά άνδη το υ ,‘εις εκείνην λέγο
μεν την ϊποχήν υπερτερεί ή φωτιστική δύναμις οπως 
υιιο την επιρροήν αότη' Sjvi^cojt νά C’yiQpiaxioOoaaiν 
αί ξυλώδιις Γνις, αΓτίνες χορηγοΰσιν είς τό φυτόν 
τήν στερεότητα. Ό τε δέ τό'δέρο< μεταβαίνει ιίς  τό

Φίινόπωρον, δτί ί  γη μέλλει νά προσφέρνεις τόν γε» 
ωργόν τά δώρά της, ότ* οί κλάδοι τών δένδρων κάμ 
πτονται ύπό τοϋ βάρους τών καρπών, τοτε περισσό
τερα διρμότης χρυιόνιι τούς στάχεις καί χρωματίζει 
πορφύρας τάς δπώρας. Αλλ αί μεταβολαί αυται 
•υμβαίνουσιν έπαισθητότεραι lie τδ διάστημα μια; 
καί τής αύτής ήμέρας. Ό  άνατέλλων ήλιος διαχυνει 
μέ μιγαλοδωρίαν τάς χημικάς άκτΐνας είς̂  τό ύπό 
τής δρόσου κάθυγρον έδαφος. Τήν μεσημβρίαν πλεο
νάζει ή φωτιστική δυναμι?» το δε εσπέρας ιπικρα 
τ ι ΐ  ή θερμαντική. Πάντοτι ομως τά  τρία ταΰτα 
στοιχιΐα μένουσιν άχώριστα κατά τήν διάρκειαν τής 
ήμέρας, καί άδύνατον ν’ άφαιρέαΐ) τις τήν ένέργειαν 
ενός χωρίς νά βλάψη τά ένόργανα, ή τά̂  άνόργανα 
?ντα. Συνηνωμένα δέ μετά πάσης πίνσόφου έντε- 
λείας προσηρμόσθησαν και υπ6ρετοι;σιν είς τας α 
νάγκβς τής μεγαλοπρεπούς φυσεως ! Ποσο/ τά α- 
ποτιλέσματά των μόί; πιίθουσι! μέ πόσην ευγλωττίαν 
δμνοΰσι τήν σοφίαν, τήν παντοδυναμίαν, και την α 
γάπην έκιίνου, τοΰ οποίου ή χειρ τά έδημιουργησιν 
όργανα συντιλεστικά είς τήν εύημιρίαν τών λοιπών 
8ημιουργημάτων του !

'EparteQ ir έ» τής Revue Britsnnique.
Σ. Σταθόπου,Ιος.

Κρίναντις ώφέλιμον νά δδηγήσωμεν του; αναγνω- 
στας τής Μνημοσύνης ιίς  τά πρώτιστα τής τερπνό* 
τά τη ς ’Ιταλίας μέρη κατά τούς περιηγητάς Δυπατήν, 
Άδισσών, Ά ρτώ  κτλ. προοιμιάζομεν έκ τή ; ‘Ρώμης 
ώς κίντρον μεγάλης πολιτικής μέν το παλαι, θρη- 
οκευτικής δέ σήμερον δυνάμεως. Έ λπίζομιν δέ ότι 
θέλουσι ψυχαγωγηθή άρκούντως διά τής ποικιλίας τών 
τε φυσικών καί ηθικών εικονογραφιών.

Ο Π Ε Ρ Ι Β Γ Π Τ Β Σ  Τ Η Σ  ΙΤ Α Λ ΙΑ Σ . |
( 'Επιστολή Α ’ . )

ΕΥΑΝΛΡΩ.

Έ χ '’Ρώμης.
Έφθασα χθες όψίας ένταΰθα. Δί όλης τής νυκτό; 

δεν έκλεισα τούς οφθαλμούς μ:υ. Καθ’ όλην τήν νύ
κτα άνιπόλουν τήν ιδέαν ταύτην1 «εόρίσκομαι «ίς τήν 
‘ Ρώμην» Πάντις οί αιώνες, οί αύτοκράτορες, τά έθνη, 
ή δόξα, τό μεγαλιΐον, ή άσωτία τής παγκοσμίου 
ταύτης μητροπόλεως κατεΐχον κα! ένησχολουν αλλη- 
λοδιαδόχως, ή διά μιας τήν ψυχήν μου.

Ή  μην άνυπόμονος εως ου αί πρώται ακτίνες μοι 
έμφανίσωσι τήν ‘Ρώμην· τέλος πάντων τήν ειδον.

Βλέπω ήδη τδ θέατοον έκεΐνο, οπου ή άνθρωπινος 
φύσις έπραξεν ό,τι έδύνατο νά πράξη, δηλ. άνέδιιξι πά· 
βας τάς άρετάς καί πάσας τάς κακκίας' έγέννησε τούςί 
σπανίωτάτους ηρωας καί τούς άποτροπαιοτάτους τυ 
ράννους, ΰψώθη μέχρι τοΰ Βρούτου, έπειτα δέ κατέβη 
εως τοΰ Νέρωνος καί πάλιν άνέβη μέχρι τοΰ Μάρκου 
Αύρηλίου.

‘Ο άήρ άρα, τδν όποιον κατ’ άύτήν τήν στιγμήν 
αναπνέω, άντήχησέ ποτε άπό τήν έπαγωγόν εύγλωτ- 
τίαν τοΰ Κικέρωνος, άπό τάς φοβέρας άπειλάς τών 
Καισάρων, άπο τούς άφορισμούς τών παπών.

Έ πί τοΰ έδάφους τούτου έρρευσε tojov αίμα! Έντος 
αύτών τών τειχών έχύθησαν τοσαΰτα δάκρυα! δ δέ 
‘Ωράτιος καί Βιργίλιος άπήγγελλον τούς χαριιστάτους 
στίχους των.

‘Υπάγωμεν- άλλά ποΰ; έν μέσω τής ‘Ρώμης εδ- 
ρίσκομαι ώς έν μέσω τοΰ Ώκιανοΰ ! Τρεις ‘ Ρώμαι, 
ώς τρία χωριστά μέρη τοΰ πόσμου, παριστάνοντα;

|έμπροσθέν μου συγχρόνως! ή 'Ρώμη τοΰ Αύγούστου, 
ή 'Ρώμη τοΰ δικάτου Αίοντος καί ή ‘Ρώμη τοΰ ένε- 
στώτος παπα.

Ποιαν νά έπισκεφθώ πρώτην; Καί αί τρεις μέ κα* 
λοΰσε συνάμα. Ποΰ κιίται τό Καπιτώλιον ; Ποΰ τδ 
μουσεΐον τοΰ ΙΛ'. Κλήμεντος ; νΑς σταθώμεν είς τόν 
Παρθενώνα! ‘Οδηγήσατί μοι είς τήν τροπαιοφόρον αψίδα 
τοΰ Τίτου, δείξατε μοι τήν άγ!«ν Μ »ρίαν έπιθυμώ 
νά ίδω τήν Μεταμόρφωσίν, εικόνα τοΰ νέου Ά π ελ - 
λοϋς (1) Δέν βλέπω είσέτι τόν ’Απόλλωνα ! Πόσον ή 
έκλογή καταντά δύσκολος είς τήν ‘Ρώμην ! ποΰ πρώ
τον νά στήοης τά βλέμματα !

Ά λλ ’ έξ άνάγκης πρέπει νά πιριπλανηθώ πρός και
ρόν ώδι κάκιϊσι διά νά έξαμβλύνωτήν περί τό θιασθαι 
ανυπομονησία/, ητις θέλει μ’ έμποδίσιΐ πάντοτε νά 
παρατηρήσω.

! ( ’Επιστολή Β . )

α α ε ιμ α ,ν τ ω .

Έ κ 'Ρώμης.

Κατέτριψα όλην τήν χθεσινήν ήμέραν άναζητών 
άναμέσον τής νεωτέρας ‘ Ρώμης τά σπουδαιότατα 
τής άρχαίας ‘Ρώμης λιίψανα, όοα τοΰ χρόνου τό δρέ- 
πανον, ή δ πέλεκυς τή ; βαρβσρότητος, ή τό πΰρ τής 
θεοβλαβείας διετήρησαν διότι ούδενός έφείσθησαν.

Τό Ιίάνθεον καί τό  Άμφιθεατρον έξεχουσι^ τών 
ίδ ιασωθέντων πάντων, άλλ' ήκρωτηριασμένα· καί κ α τ ’ 
αύτήν όμως τής φθοράς των τήν καταστασιν διατη- 
ροΰσι ζωηρότητά τινα ‘ Ρωμοΐχήν τοιαύτην, ώστε ή 
φήμη της ‘Ρώμης δέν έκπλήττιΐ πλέον, ή δέ ‘Ρώμη

Iκινεί είσέτι θαυμασμόν.
Άπήλθον κατ’ άρχάς εις τό Πάνθεον καθιερωμε- 

νον παρά τοΰ Ά γρίππα ιίς πάντας τούς θεούς· έ
πειτα δέ παρά τοΰ πάπα Βο*ιφατίου ιίς  πάντας τούς
αγίους! (1) , , , ,
ι Τά έγκαίνια ταΰτα διέσωσαν το Πανδεον απο^την 
γενικήν έπήρειαν καί λαφυραγωγίαν, τήν όποιαν ύπέ* 
στησαν π ά ν τ ις  οί λοιποί ναοί.  ̂ _

Έγυμνώθη τωόντι έκ πάντων τών πολυτιλών καλ-

( \ )  Τοϋ περίφημου ‘.Ραφαήλ.
( \ )  ‘Αλλος πάπας Μαψγέη Barbarin i τό ίγ ύ -

μνωσεν χαϊ άπό tbr ορείχαλκον τον βόλο* δθεν
IfΙπον άστείω ςπερ ϊ αΰτοΰ oi Ιτα λο ί Quod non fe- 
cerunt Barbari, fecerunt Barbarini



λ«πισμών, άλλά διιτήρησε τήν μεγαλοπρέπειαν. Ά -  
πώλεσε μέν τά  μάρμαρα, τόν ίασπιν, τάν πόρρυρον, 
τόν αλάβαστρον χαί τόν δρείχαλκον ρέρει ομως τον 
βόλον, τό περιστύλιον, καί τους κίονας.

‘Οποιον περιστύλιον ! τά βλέμματά σου προσηλοΰν- 
ται έπί τών κορινθιακών κιόνων, οπου στηρίζεται ή 
ζωρόρος,τοΰ άθανάτου τουτου μνημείου.

Οι κίονες ουτοι διαπρέπουσι κατά τήν τελειότητα 
τών άναλογιών, τήν ακρίβειαν τής έργασίας, καί τήν 
διαρκειαν είκοσιν αιώνων, άπό τοΰς δ ποιους ραίνονται 
περιβεβλημένοι.

‘Ο όρθαλμός δέ* άπαυδα άνατρέχων μετ’ αυτών 
είς τόν αέρα, κ»ί καταβϊίνων δί αύτών μέχρι τοΰ 
έδαρους· έχουσι τφόντι μαγευτικήν τινα χσριν, κομ- 
ψοιητα αναστήματος, εύγενή αναδρομήν καί κιονόκρ* 
νον μβγαλοπρεπές,πέριξτοΰ όπο'ου ώ ; στέρανον περί
πλεκε! τά αταλά ρυλλ* της ή λευκάκανθα- 6 στέρανο; 
δ οΰτος, ως δ τών βασλέων, σεβασμίαν κστακο 
σμών κεραλήν συγκρύπτει τό άπειρον βάρος, τόέποΓον 
έπ’ αΰνής έπίκειται.

Πόσον ή αρχιτεκτονική ραίνεται αξία τών καλών 
τεχνών, οταν δημιουργή τοιαύτα αριστουργήματα ! 
Διότι προσρερει ως μουσικήν τινα συμρωνίαν εις τήν 
ορασιν* τώ όντι ή ευκρίνεια τών σχημάτων αντιστοιχεί 
είς τήν λαμπρότητα τών ήχων, ήτιςτε'ρπει τήν ακοήν.

Παρατηρών μετά πόσης οικονομικής εύλαβεία; 
έκαλλωπίσδη τό οικοδόμημα τοΰτο, έπληρορορήδην οτι 
οι σύμμετροι καλλωπισμοί έκρίνοντο καί ΰπό τών 
‘Ελλήνων κατάλληλοι.

Δέν παύω ρανταζόμενος τό εΰ,τρεπέστατον έχεε̂ νο 
περιστυλιον! Πάσαι αί πέτραι αΰται ήσαν είς τά λα
τομεία, έπειτα άπεκόπησαν, άνειλκύσθησαν εις τό 
ύπαιθρον καί ερ’ρίρδησαν χατά γής* μετά ταΰτα δέ 
«ξέσδησαν καί τάς πατώ διαβαίνων άλλ’ έπελδών 
ο εύρυή; νους σμιλεύει καί συναρμολογεί αΰτάς χα- 
ριε*τως και ευθύς άναπηδώσιν είς τόν άέρα’ ή δέ 
ορασις μου, καδως καί ή ψυχή, τότε μένει έκθαμβος 
εμπροσθιν αύτών, συγκινουμένη ΰπό ηδονής ένταυτώ 
καί έκστάσεως.

Οΰτω δέ πράττει καί ή μουσική· διότι έκ πάντων τών 
μεμο*ωμε'»ων ήχων καί ρθόγγων τής ανθρώπινης ρω* 
νής συγκροτεί τά θαυμάσια έχεΐνα καί λιγυρώτατα 
μελη, τα οποΐα ψάλλει ή καρδία διά τής ρωνής, έξα- 
κολουθεΐ δέ επειτα ψαλλουσα χαί μετ’ αυτήν.

Δεν ι,υσαρεστοΰμαι διά τήν ελλειψιν τών μαρμάρων 
τοΰ εξαίσιου κτιρίου τουτου" έπειδή δ ζορερός χρωμα
τισμός τής πολυχρονιότητος, τόν δποΐον ήδη ρέρει, 
φσίνεται αντάξιος τής λαμπρότητος τών μαρμάρων, 
υπο τών δποίων ηΰτρεπίζετο.

Συγχωροΰμεν είς τόν χρόνον οτι άνεπαισθήτως 
δσημέραι άραιριι μέρος τ ι τή ; έπιρανείας τών κιόνων 
τούτων, έπειδή τό άναπληροΐ διά τών έτών. Τί 
μεγαλοπρεπεστερον παρά τήν διάρκειαν καί τή* 
άιδιότητα f

Ερ όσον εισχωρώ είς τόν ναόν, ή ραντασία μου 
προαισθάνεται μάλλον χαι μάλλον τήν παρουσίαν τών 
θεών άλλ’ έμβαίνων δέν τούς ευρίσκω πλέον τό 
πάνθεον υπάρχει έρημον ! οί θεοί ίρυγονί

( ‘Οποία μεταβολή εις τόν τόπον τοΰτον! "Οπου τα 
παλαι ελοτρευετο ή Αρροδιτη. προσκυνεΐται νΰν η 
παρθένος Μαρία! δ οέ εσταυρωμένος θεός ά*τικατέ- 
στησε τόν χεραυνοβόλον Δία.

Άλλά πώς έλιυχαναν τοΰ Πανθέου τόν θόλον ! Ή  
χροιά αυτη τά προσεγγίζει είς τή* γήν! θεωρώ δέ ώς 
μεγαλητερας απειροκαλίας σημείο* τό λευχαίνειν άρ- 
χαΐα παρά τό μελαίνειν νέα κτίρια.

Εις άλλους παραλείπω ιήν ρροντίδα τής άπαριθ* 
μησεως τών μαρμάρων, τ^υ πορρύρου, τοΰ συενίτου 
καί τών λοιπών καλλωπιζόντων άλλοτε τά ένδον τοϋ 
Πανθέου"  ̂ έπειδή περιέχει πολυτιμότερον άλλον θη
σαυρόν, τά όστα τοΰ ‘Ραραήλ.

‘Ο Κάρολος Μαράτος ανύψωσε μαυσωλιΐον πρός 
τιμήν τοΰ^'Ρσρβήλ όπου δ Άγρίππας ήθελεν άνενείρει 
ίσως βωμόν.

Άπέθανε δέ δ μέγας ουτος άνήρ τώ 1520  έτών 3 7 .

(Έ πισζο .Ιη  Β '.)

Έ κ  ‘Ρώμης,

Χθες έωρτάζετο ένταΰδα δ άγιος Λουδοβίκος δ ’Ιη
σουίτης,, εορτή μεγάλη καί δημοτελής εις τήν έκκλη- 
σίαν του αγίου ’Ιγνατίου.

Παρακολουθών τό πλήθος άπήλθον νά ακούσω μέν 
τά μελόδραμα τοΰ έσπερινοΰ, νά ίδω δέ καί τήν ρω- 
τοχυσία* τοΰ άσπασμοϋ τής Θεοτόκου.

Μή δαυμάσης τάς ρράσιις μου ταΰτας· διότι 
πραγματικώς άπασα-ή άκολουδία έκτελεΐται διά μου- 
σικήί. Περιπατούσι, συνΟιαλεγονται, γελώσι καί συνα- 
θροΐι,ονται οί άνθρωποι πλησίον τής ορχήστρας!
, Κατά πάσαν σχεδόν ημέραν τοΰ έτους βλέπει τ ις  

δυο, ή καί τρία τοιαΰτα θεάματα δμοίως συχναζόμενα.
Μετά τόν έσπερινόν ρέρονται οί χριστιανοί παμ- 

πληθώς είς τήν δδάν τής Ιππηλασίας (corso) διά νά 
δροσισίώτι μέ παγωτά, ή νά βυ^δειπνήσωσιν έντός 
τίνος καπηλειού μετά γυναικών, ή νά πσρασταθώσιν 
είς πυροτεχνήματα και εις χορόν προσρερόμενον ΰπό 
τίνος εύλαβοΰς τής ένορίας. Πάντες οί ρίλοι τοΰ άγιου 
ρωτίζουσιν έξωτερικώς τάς οικίας των.

Άν^ καί κατηργήθη τό ταγμα τών ’Ιησουιτών, 
διετηρηδησαν ομως τά έδιμα τών έκκλησιών, όσας 
ειχον, καδώς καί ή πολυτέλειά των.

Τά θυσιαστήριον υπάρχει ολον άργυρουν τορευτόν 
τεχνηέντως, κατααεκαλυμμένον δέ υπό λυχνιών έκ 
κυανοΰ λίθου.

“Εμπροσθεν δέ τοΰ θυσιαστηρίου τουτου ραίνεται 
οπή τις, δί ής έρ^διπτον έπί τών ’Ιησουιτών, χαί είσέτι 
δέ ^ίπτουσιν οί εύλαβεΐς έπιστολάς άπευδυνομένας πρός 
τόν άγιον. Ζητοΰσι δέ παρ αυτοϋ νά όποβάλη εις τόν 
θεόν ταυτην, ή εκείνην τ ψ  ίκεσίαν (τήν άναροράν) καί 
νά ΰπερασπισδή διά τή; μεσιτείας του τήν οιτησιν.

Οί Ίησουίται έπεισαν τούς ’Ιταλούς ότι ό άγιος 
Λουδοβίκος έδέχετο ασμένως τό βάρος τοΰτο κα! οτι 
εύνοεΐτο τοσοΰτον ΰπό τοΰ θεοΰ, ώστε σπανίως άπε- 
τύγχανεν.

Αλλά και οι̂  Ιησουίται Ιτι σπανιώτερον άπετυγχα"

νον' διότι κατ’ αΰτάν τόν τρόπον έμβάτευον είς πασών 
τών οικογενειών τά μυστήρια.

’Επειδή δέ κατά τήν περίστασιν ταυτην τής εορτής 
ήρδησαν τά έμπρόσδια παραπετάσματα του θυσιαστη
ρίου, είδον αΰτοψεί είς τό κιβώτιον πλήθος επιστολών. 
Τήν αυτήν μάλιστα εκείνην στιγμήν έβαλε τις είς τό 
ταχυδρομεΐον μίαν τοιαΰτην έπ'.στολήν ρέρουσαν τήν 
έπιγραρήν ταυτην. Πρός τάν άγιον Αευδοβίκον απο 
Γκονζάγκης.

Είς τάν θόλον τοΰ ναοΰ ραίνεται έζωγραρημένος 
δ άγιος Ιγνάτιος έπί τών ούρανών είς τους ποδα; τοΰ 
Ίησοΰ" εΰρίσκεται δέ περικυκλωμενος παρα πολλών 
μ α θ η τώ ν ' ύ π ’ αύτόν δέ κεΐνται τά τέσσαρα τοΰ κο* 
σμου μέρη" ράλαγγες δέ ’Ιησουιτών κρατουντών 
διά μέν τής μιας χειρός μάχαίραν, διά δέ τήςετέ- 
ρας λαμπάδα άναχωροϋσι πανταχόδεν ΰπό άγγέλων 
δδηγοόμεναι, διά νά^άπέλθωσιν είς τοϋ Ευαγγελίου 
τά κήρυγμα.

(Ε π ισ το λή  Γ .)

Έχ. ’Ρώμης.
Άναβαίνων οήμερον εις το Καπιτωλιον απηντησα 

β:αίως τρέχοοσαν άμσξαν, έν αυτ^ 3έ ιϊδον δυο μο
ναχού;, τάν μέν είς τά  έμπροσθεν, τάν δέ είς τά 
όπίσω καθήμενον, άμροτέρους δέ κρατούντας μεταξύ 
τών κνημών πραγμά τ·, τό δποΐον δεν έδυνηθην να 
διακρίνω.

Πάντες οί διββαίνοντες έστάθησαν και προσκύνη
σαν μετά βαθείας ΰποκλίσεως.

Τότε ήνώτησα,πρός τινα άπευθυνετο το σέβας του ο; 
Πρός τό βρέρος (bambino) μοί άπεκρίθησαν, τά 
όποιον οί αγαθοί ουτοι πατέρες ρέρουπ πρός αρ
χιερέα βαρέως πάτχοντα, άπηλπίσμένον δέ υπο τών 
ιατρών.

"Επειτα παρακαλέσας νά μοί έξηγήσωσι τά ραινό- 
μενο* Ιμαδον ότι τά βρ«ρος τοΰτο ήτο ξύλινον ειδώ* 
λιον παριστάνον τον Ιησοΰν πολυτελώς ένδεδυμενον.

Τά μοναστήριον, τά όποιον κατέχει τόν θησαυρό» 
τοΰτον, στερείται σχεδόν παντάς άλλου πορου. Αλλ 
άμα τις έπικινδύνως όπωσοΰν νοοή, τρεχουσιν εΰθυ; 
είς ζήτησίν τοϋ βρέρους άμαξευοντες" διότι ουδέποτε 
απέρχεται πεζόν. Οί δέ μοναχοί καδίζουσιν αυτά έκ 
πλαγίων τοΰ πάσχοντος εως ου άναλάβΐ], η αποθανη.

Έ* τούτοις τά βρίρος εΰρίσκεται εις αδιακοπον 
πάντοτι *ίνησιν, Πολλάχις μαλιστα κονδυλιζονται 
(γρονθοκοποΰνται) οί ευλαβείς πρά τών πυλών τοΰ 
μοναστηριού διαρερΰμενοι τ !ς  πρώτος νά το αρπάση. 
‘ Υπάρχει δ’ έξαιρέτως ένασχολημενον κατά τους μή
νας τοΰ θέρους, οτ* καί βαρυτιμότιρον ανταμείβεται 
κατά λόγον τοΰ τε συναγωνισμού καί τοΰ καυσωνος· 
κρδγμα βεβαίως δικαιότατον.

( ’Επιστολή J ' . j  

Έ κ  Τι6ούρας. (Τ ίβ ο λ ι) .
Περιφερόμενος άτάκτως εις τάς μάλιστα άξίοθεά- 

τους τής αιωνίου ταύτης πόλιως θέσεις, καθώς καί τών

περιλάλητων αυτής περιχώρων, καθημαι πρό μιας 
ήδη ώρας έμπροσθεν τοϋ καταρράκτου τής Τιβουρας 
υπό τήν σκιάν άρχαιοτάτης έλαίας, διά νά βλέπω μέ* 
τάς άρριζούσας χιονώδεις δίνας του, ν άχούω δέ τάν 
ήδύτατον τοΰ γεύματος δοΰπον. ‘Οποία τερπνότατη 
δδάς ρέρει ε ί; τά άπαράμιλλα ταΰτα Τέμπη τής 
‘Ρωμαϊκής χώρας.

Διά τώ» εύθαλεστάτων δενδροστίχιών, συκών, 
πλατάνων, αίγείρων καί συκάμινων, όθεν διαβαίνει δ 
περιηγητής πατεΐ τήν χλοερωτάτην πόαν καί τά ευω
δέστατα άνθη· καί ένθεν μέν έκ τών παρακειμένων 
δασών ακούει μυρίων ωδικών πτηνών τήν Ιναρμόνιον 
μουσικήν, ένθε/ δέ βλέπει άγέλας Γππων καταβαινόν* 
των έκ τών βουνών, ή ποίμνια βόσκοντα είς τάς λευ· 
καινομένας ύπ’ αύτών κορυράς των. Εν τούτοις ο 
ή'^ος τών κωδώνων διασκορπίζεται πανταχόθεν εις τον 
αέρα1 έξαίρνης δέ άναραίνονται καί δύο περιρημοι 
ναοί δ τή ; ‘Εστία; καί τής Σιβύλλης. Πόσον καθηδυ- 
νεται δ όρδαλμός είς τήν περίμετρον τών κιονών πε* 
ριστρερόμενος! πόσον δέ έπιδυμεΐ τις νά τους ιδη t l? 
τά όπίσω όπωσοΰν ανεστραμμένους, διότι νεύουσιν ηδη 
ΰπερβαλόντως είς τά κάτω τοΰ βαραδρου! έπειτα πο- 
σον κ;*οΰσι τήν ψυχήν ή βάτος καί δ κισσός, και τοσα 
άγρια ρυτά, τά δποΐα ιναμιλλώνται προς την Κοριν
θιακήν λευκάκανθαν διά νά στερανωσωσι τους στυλους 
τουτους!

Τέλος ρθάνίμεν ένώπιον αύτοΰ του καταρ^ακτου!
Τά βουνά ένταΰδα στερανοΰσι τήν π ό λ ιν , ή δέ πόλις 

στερανοΐ δμοίως τήν ράχιν τσυτην· ά .̂λα ποσον ομαλώς 
καταβαινίΐ. είς τό έπίπεδον δ γήλορος ουτος βρίθων 
ΰπό διαρόρων καρπών. Καί ένταΰδα μεν βλεπεις χρυ- 
σίζουσαν τοΰ σίτου την άρουραν, μακροτερον δέ άμ
πελον εύδηνοΰσαν καί έτι περαιτερω αναδενδραδας 
άλλων κλημάτων.

’Έπειτα έν μέσω τών χλοερωτάτων τούτων τόπων 
ποταμός μεγαλοπρεπής άναπηδών διαμερι^ετπι εις 
πέντε ρείθρα, τά όποΐα διά πέντε διαρόρω* δδών άνα- 
πιδύοντα ρέουσιν, ή καταβυθίζονται απαντώντα καί 
άλλα ρεύματα, μέ τά δποία συναπτονται διά να πο- 
τίζωσι σμαραγδίζουσαν πεδιαδσ.

’Ενταύθα άναμριβόλω; δ Προπέρτιος ήρχ,ετο νά 
μελετά καί νά στιχουργή, έ*ταΰθα δέ κατά πασαν 
εσπέραν έρερε τήν εύπρόσωπον Κυνθιαν !

Έ ν ω  δέ ή χαριιστάτη νεα ν ίς  αυτη έ*ρέμα έπί 
τών ώμων του τάν χαΰνον ήδη και νενικημένον βρα- 
χίονά της, δ ποιητής έριλοτιμεΐτο βεβαίως νά δεικνυ^ 
είς αύτήν λεπτομερώς πάσας τ α ς  καλλονας^τής πλού
σιας έκείνη; ρύσεως, τήν περιερερε δηλ. ^εις τάς αρ- 
γυροειδεΐς δίνας, αί όποΐαι ανυψοΰνχαι ως σταχυων 
δράγματα, είς τούς άκαλα^ρείτας ρυαχας τών ϋοάτων, 
είς τήν άδιάλειπτον ΐριν, είς τά δροσοςαλακτα πάντοτε 
εκείνα βρυα, είς τό πλήθος τών θάμνων, οι οποίοι σα
λεύονται άκαταπαύστως άπό τήν άρμην τών κατοπι- 
πτόντων ρευμάτων.

’Ενταύθα βεβαίως ή Μβΰσα του Ώρατίου εξύμνησε 
τά θέλγητρα τής Τιβουρας.

Καί σΰ Ζηνοβία, καί σΰ Λεσβία, ίνταΰθα δεν ήρχι-



«δε νά  παρβμυβήσδι, διότι ά π ω λέ»α τ*  ή μέν Β αη λ ικό ν 
διάδημα, ή δέ στρουδίον ί

‘Οποία δρόσος *αΙ ήρεμια, όποια δ’ ίν τ α υ τ φ  χαί 
ήμέρα· διά τ ή ;  λαμπρας ήμέρας, ώ ς  δί ευω χ ία ς φ ιλο 
ξενεί καί « ιρ ιπ ο ιε ϊτα ι δ ουρανός την γην.

Σ ύζυγέ μου, τέκνα μου, συγγενείς κα ι φ ίλοι, β ίο υ ; 
α γαπα  ή καρδία μου ! δ ια τί νά μή εΰρίσχησδε ένταΰδα 
π α ρ ό ντες ! πόσον ήδέλετε μακαρ ίζεσδα ι!

‘Ο ’Ιάκωβος, ή ‘Ελε'νη, ή Έλευδερία, ή Κλεαρέτη. 
ο Κλεινίχς ήδελον εύλαβείσδαι νά πατήσωσι τον άνδο- 
στόλισιον τοΰτον τάπητα ! ήδελον περιπλαναιδαι καί 
σκιρτά ιίς τήν συλλογήν τών άνδέων. Χαϊρε εύδαλε- 
στάτη κοιλάς, χαϊρε χατα^ρχκτα ήδονίχώτατε ! χ α ί
ρετε άπότομοι καί ύπερκριμεϊς βράχοι ! χαίρετι 
άνθη τοΰ άγροΰ, χαίρετε θάμνοε καί βρυχ. Ματαίως 
θέλετε νά μέ κρατήϊητε ! εΐμί ξένος ! Δέν ιύτύχησα 
παντελώς νά κατοικώ τήν ώραίαν Σας ’Ιταλίαν ! Διν 
θέλω πλέον σα; ίδεΐ ποτέ ! ’'Ισως τά τέκνα μου ίλ -  
θωσι νά σας έπισκερδώσιν άλλοτε! θέλξατε καί α υτ ί, 
κ ίδ ω ; έμαγεύσατε καί τον δυστυχή πατέρα τ ω ν !

Τέκνα μου f πρέπει νά ελθητε νά καδήίητε εΐ, 
τήν £ίζαν τής γερανδρύου ταύτης ελαίας, ητις χαλ. 
κίνει είς το χάσμα, χειμένη άντικρύ ένός σκοπέλου1 
αύτόδε» τέκνα μου δέλιτε έμρορηδή όλης τής ήδονή; 
του τόπου τουτου !

Χαίρετε πάλιν νάματα διαυγή ! τδν άρρόν, το κελά- 
δυσμα, τή» ϊρόιον Σα;, καδώς καί τήν πέριξ υμών 
ησυχίαν καί ειρήνην δέλω ένδυμεϊσδαι διά παντός 
επιστρέψας ιίς  τοΰς κόλπους τής οίκογινείας καί τών 
φίλων μου ! ΣεΓ; εΐσδε ή ρύσις, τά δέ μάρμαρα καί 
οί ορείχαλκοι καί τά μνημεία ύπάρχουσιν έρήμιρα 
τή ; τέχνης έργα.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

Ο ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.

Νέο; ποιητής άνεράνη είς νομόν τινα τής Γαλλίας 
(Aube).

Βουκολικός έκ ρύ ιιω ς , ώς δ Θεόκριτος καί Βιρ 
γίλιος, έπιτηδεύετο έκ τύχης καί επαγγέλματος τήν 
καρ υκείαν τών ίχδύων κατά τρόπον τινά ιδιαίτερον. Διά 
τοΰ πεζογραρικοΰ τούτου έργου απέκτησε» ίχανήν 
πιριουσίαν. Ω; κατοικών δέ παρά τόν ποταμόν Aube 
κατώρδωσε νά μαγιύιΐ} τοΰς αύτόδι κολυμβώντας καί 
τρερομένους ίχδύας, καί πλήδος ήδη έγχελύων, βάτων, 
Ορισσώ», χεράλων, περκών, £ινών, κιστρέων κ τ λ .  
ήρχοντο άγεληδόν ιίς  τά δίκτυά του διά νά συνει- 
σρέρωσιν είς τήν τύχην του.

Πάντες οί διαβόητοι Ά πίκιοι τών π»ριχώρων, οί 
γαστρονόμοι περιηγηταί, οί προγάστορες πλούσιοι,

δικασταί, μάλιστ« δέ 6 κλήρος σοχνάζουσι πρό πολ
λοΰ είς το μαγιιρικον τοΰτο έργαστήριον |τοΰ άνδρώ. 
που* άλλά δέν έδιίναντο νά ραντασδώσιν ότι κό
σμια τις κ»ί απέριττο; Μοΰσα έχοιμδτο αύτόδι, xa i 
δτι ή αίρνήδιος αΰτή; έμράνισις έπαπειλεΐ ποτε ν ά* 
ποδιίξϊ) κοινήν τήν ποίησιν.

Κοινή τωο/τι ΰπάρχιι, διότι ιύρίσκιται είς τήν 
καλυβην τοΰ ποιμένος, τό άκάτιον τοΰ πορδμέως, τά 
σχοτ»ινον δωμάτιον τοΰ ρυλαχισμένου χαί ιίς  αύτάς 
μάλιστα τας δημοσίας όδούς. Διότι έσχάτως ετι κά 
τοικό; τ ις τή ; παλαια; όδοΰ τοΰ Rouen ΐ[5ραψώδησε 
λιγυρωτατα τά καχά τών σιδηρυδρόμων. Σήμερον δέ τήν 
βλέπομεν καί ι ί; τό μαγειριΐον ρέρουσαν λευκόν περί·: 
-.ωμι, αλλά τόσον αλαζονικήν, όσον εις τάς χρυ;ο . 
παστούς τών διασημοτάτων οικιών αίδούσας. ’Α στιί· 
, ιτ α ι δε χαι παίζει ε ί; τό κουριιόν τίνος έχ τή ; πόλεως 
Agen. Πρό πολλοΰ δέ έξήπλωσε τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ 
πλουτου της, ω ; του; άρτους, είς τό έρ^αστήριόν τίνος 
αρτοποιοΰ τοΰ Nimes. Κατά δυστυ'^ίαν ό όρίζων τής 
τοιαύτης Μουσης δέν εκτείνεται έπέχεινα τών μεδο- 
ριων τοΰ νομού, ή δέ ρ ή μ η  της κυκλσρορει εντός τινων 
χιλιομέτρων μόνον.

Ιδου δέ ώς διΐγμα τής ξενοδόχου ταύτης Μοΰοης 
, ιν , ί  Στίχοι άπαγγελλόμινοι άπό νέον τινα, τοΰ 

όποιου ήρπασαν τήν μνηστήν,

> Α νέπνεεν η M qvcτα μου ίω ν  xai ρόδων μύρα , 
Α λ λ  όμως σήμερον θρηνεί τά ψυχιχά μου πάθη 

‘Π γοερά της Λύρα.
Φευ, πάσα ζιρψ ις δι εμέ ώς ονειρον έχάθη,

Ωγ το πτηνόν απ τήν αυγήν άφίνει τήν φ ω λ ιάν  του, 
Κ εγω άφίνω τό πρω ί τήν αχαρίν μου κλ ίνην,

Κ εις δάσους άτεράντου 
Τήν σιωπήν αναζητώ μέ στεναγμούς Έ χ ε  ί  ν  η ν.

ΑχολοιθεΙ τά ίχνη μου, τήν βλέπω  πανταχύΟι. 
Οπου δρυμών και ουρανός xai σύννεφα καϊ κύμα 

Οί ψυχ ικο ί μου πόθοι 
Α νακαλύπτουν πανταχοϋ τό χάλλιστύν της σχήμα.

Οπου γελούν τά μαγικά  τής πέδιάδος κάλλη, 
Οπου δροσίζουν ζέφυροι τά πλάσματα τοΰ κόσμου, 

Αΰτή παντοΰ προβάλλει 
Τήν ερασμίαν της μορφήν επαγωγός εμπρός μου.

Οταν φυσά αύρα λεπτή , αύτή θαρρώ πώς π νέε ι, 
Εις τής αυγής τήν καλλονήν όρώ τά θέλγητρά της, 

Γλυκεία οταν ρέτ)
Τών άηδόνων ή φωνή, άκούω τ ϋνομά της.

Π αν άνθος νέον το φ ιλώ  xai δ ί Α ύ τ ή ν  ιό δρέπω 
Με φρενας ηδονών μ ιστάς, μέ πάλλονσαν χαρδίαν, 

Καϊ είς Ε κ ε ί ν η ν  βλέπω  
Τό μέλλον μου, τήν π ίσ τ ιν  μου, τοϋ νοϋ μον τήν

( λατρείαν

‘Oiot περιηγούνται είς τήν Κομπανίαν, άς παρεκ.ι 
τρβπώσιν όλίγον τής όδοΰ διά νά έπισκιρδώσι τόν 
ποιητήν τοΰτον τοΰ Lesmont. Αΰτόδι δέλουσιν άξιω- 
βή έγχαρδίου δεξιώσεως, τρώγοντις χαί τά εύχυμώ- 
τατα άρτύματα τοΰ ποιητικού τουτου μιτεώρου, τό 
δποΐον ή σκωπτική γλώσσα τών εγχωρίων έπωνομασενι 
■ζδη μάγειρον τοΰ Παρνασσού.

ΔΙΓΑΜΙΑ.

Νέος τις, καλούμενος Ίω ιήρ ‘Ρ· προ δέκα πιριπου 
ένιαυτών ένοικιασεν είς τήν πόλιν τής Γαλιας, Φο  ̂
τ ιν ιβλώ , χαρεπωλιΐον* εΰδοχιμών δέ είς τήν έπιχεί- 
ρησίν του. συλλογίσδη ότι ώραΐά τις γυνή ήδυνατο νά 
λαμπρύνη καί ν’ αΰξήσ5 έτι μάλλον τά κέρδη τοΰ 
καταστήματος του’ ένυμρεύδη λοιπόν παρευΟυς την Κ.| 
Κλαρίσαν Δ. τής όποιας τό δαυμαστόν κάλλος δέν 
έβράδυνε νά προιελκύσζ τήν νεολαίαν άκάσης τή;
πόλεως. t  ̂ I

Ή  συρροή δμως αδτη δέν ήρεσε κυρίως είς τον Ιω 
σή ρ ‘Ρ. τοΰ όποιου ή ζηλοτυπία έσχότπε τόν ουρανόν 
τής οϊκίας, καί έκάλυψεν άπό μαΰρα νέρη καί αυτήν 
τήν σελή νη ν  τοΰ μέλιτο;. Διά τοΰτο μ ιτά  τινας λο- 
γομαχίας, αίτινες διιδέχδησαν τάς μέχρι τοΰδε γλυ 
χείας εσπέρας των, ό όργίλος σύζυγος άρΐχε^τήν συ. 
ζυγικήν κατοικίαν, και λαβών μεδ’ έαυτοΰ άπαν τό 
χραματιχόν του άνεχώρησε.  ̂ (

Τήν δ’ έπιοΰσαν ήμέραν περί τόν δρδρον άλιευςΙ 
τ ις ευρεν είς τήν βχδην τοΰ ποταμοΰ Σηκουάνα πλη·| 
σίον τοΰ Βαλδίνου ρορέματα άνδρώπου καί ριάλην 
κενήν, ιίς τήν οποίαν ήτο εγγραρον τά εξής δια-
λαμβάνον.  ̂ I

« Ήπατήδην νυμριυδείς τήν Κλαρίσαν. Μ ιταξυ 
» ήμών δέν υτάρχει οΰίεμία συμπάβεια. Ή  κοινή συμ- 
» βίωσί; μας ιίναι α5ης· καί επειδή ε ϊ; μόνος τρό·
» πος δύναται νά διάρρηξη τήν άλυσόν μας, τον με- 
» τιχιιρίσδην χαί άποδνήσκω διά τήν Ιν τή οικία μου 
ϊ  διχόνοιαν. ‘Υγίαινε.

Ίωσήρ ‘Ρ. » :

Τά ρορέματα άνεγνωρίσδησα* ώ ; άνήχοντά ποτεΙ 
είς τόν καρεπώλην, τό δέ εγγραρον έπιβίβχίωσε τήν Ι  
υποψίαν τή; αυτοκτονίας· άλλ' αί έξετάσεις πρός άνεύ-Ι 
ρισιν τοΰ σώματός του υπήρξαν άνωρελεΐς.

Καί τοι δέ μικρά; ουιης τής μεταξύ τών δύο αΰ-Ι 
τών συζύγων Βιαρωνίας, ή γυνή τοΰ Ιωσήρ άμα η 
χουσε τόν τραγικόν τοΰτον δάνατον, Ιδειξι δλίψιν ά- 
παραμύίητον* έπενδηρόρησε και έξηκολουδησε διοικοΰ | 
σα τό κατάστημα' άλλ’ εις τάς άνικάνους χεΐράς τη ; 
τά  κέρδη ήλαττώδησαν, ώστε ήναγκάσδη νά πωλήίΐ) 
τό χαρενεΐον.

Μετά πολλά έτη ή νέα χήρα, κατοικήσασα είς Πα
ρισιού;, έζητήδη είς γάμον υπό τίνος τών π ρ ώ τ ω ν  
σαχχαροπωλών τής συνοικίας Chaussce d Antiu.

Τόν ένυμρεύδη λοιπόν χάτά  τά ς  άρχάς Φιδρουαρίου 
ί ) 8 4 8 .  κα ί έπειδή ή δεύτερα συμβίωσις τή  ήρεσκ ιν, 
άνέλαβε τήν δ ιιύδ υν ιιν  τοΰ καταστήματος.

’Εν ω δέ χδές τό ίργαστήριον αυτό άκτινοβολουν 
άπό καδρέπτας, χρυσώματα, άνδη καί νεάνιδας, ήτο 
πλήρις αγοραστών σογκαλουμένων άπό τά βαυμάσια 
σακχαρωτά καί ήδιστα ποτά, Κύριός τις, κομψώς 
ενδυμένος, δ δποΐος τήν στιγμήν έχείνην είχεν άγορα- 

Ισμένα διάρορα έκ τούτων, άπετάθη πρός τήν διευδύν- 
Ιτριαν διά νά πληρώση τό τίμημά των· άλλ' αίρνης 
Ιίναβοα καί άρχίζει νά προσβάλη παραλόγω; τήν διευ- 
Ιδύντριαν, τής δποίας τό πρόσωπον ήλλοιωδη, και 
Ιήρξατο νά έκρράζη άλληλοδιαδόχως αμηχανίαν καί 
Ιρρίκην, ώστε καί δέν έβράδυνεν ή ίδία νά περιπέσ>| 
είς λειποδυμίαν.

‘Ο σύζυγός της ίδραμεν εΰδΰς χαί ήθελησε νά έ- 
Ιξώση τόν αυδάδη άγοραστήν. —  Τήν γυναίκα μου 
I υβρίζεις ! τώ  έρώναξεν. —  Τήν γυναίκα σου ! άπε- 
κρίδη ό άλλος- είπέ τήν ίδιχήν μου.

—  Είσαι ψεύστη;.
Συγχρόνως δέ κρατερά πάλη ήρχίσι μεταξύ τών 

δύο άνδρώπων, καί μεγίστη σύγχυσις τήν παρηκολού- 
δησεν έντός τοΰ έργαστηρίου. Τότε δέ επελδοντες καί 
χωρορύλακις, άπήγαγον άμροτέρους τούς μαχητάς 
είς τής 'Αστυνομίας τό κατάστημα.

Αύτόδι έξηγήδη όλη ή ύπόδεσις ‘Ο Ίωσήρ *Ρ. αη· 
διάσας τόν γάμον του, καί βέλων νά απαλλαχδή απο 
τήν γυναϊκά του, ΰπεχρίδη ότι αΰτοχειριάσδη. Αροΰ 
δέ κατέδηκεν έπί τής όχδης τοΰ Σηκουάνα τά ρο- 
ρέματά του καί τήν ρηβιΐσαν ριάλην, περιήΛδε τήν 
Γαλλίαν ώς υπηρέτης είς τά καρεπωλιΐα τών κυρι- 
ωτέρων πόλεων, καί τελευσαΐον συνέστησεν έμπορι- 
κόν κααάστημα είς Παρισιού;. Επιδυμών δέ νά προσ- 
ρέρνι ριλοδωρήματά τινα, τήν πρωτην τοΰ νεου έτους, 
ήλδε κατά τύχην ε ί; τό έργαστήριον τό παρα τής 
γυναικός του διευδυνόμινον. Ά ν  δέ καί ήτο ΧωΡ1’ 
σμένος άπ’ αυτήν πρό δέχα έτών, αμέσως την ανε* 

.γνωρισεν, ώς καί αύτόν έχιίνη. ‘Η π«ρί«ργος ουτη 
ιδιγαμία, όποιας ίσως δέν υπάρχει παράδειγμα, έγει- 
νεν υπόδεσις άνακρίσιως και επέμρδη εις τόν Ε ισαγ

γ ε λ έ α  τής Αημοχρατίας.

Ε Σ Ω Τ Ε ΡΙΚ Α .

Πάσχων ή Α.Μ. δ βασιλεύ; έκ διαλειμμάτων συμ- 
βουλεΰδη παρά τών ιατρών του νά άπελδη ει; Βοημίαν,
| τή; ίποίας τά αύτορυή ΰδατα λεγομενατοΰ Καρλισβάδ 
ίλπ ίζετα ι νά τόν ώρελήσωσιν, ώς ένδεικνύ^ινα ιις  τάς 
έμρράξεις τών υποχονδριακών του σπλάγχνων, απο
τέλεσμα τοΰ χρονίου καί ύ π ο τ ρ ο π ιά ζ ο ν τ ω ς  πυρετοΰ. Δια 
τοΰτο τήν μέν 9ην Ιουλίου άνεγνώοδη είς τάς βουλάς 

[διάγγελμα τής άποδημίας ταύτης άναγορεΰον έπίτρο-



πον,ί’τ* αντιβασιλέα έφ’ δσον διαρκέσή ή τυχερά άπβυ 
βία αδτη τήν Α.Μ. τήν βασίλισσαν* τήν δέ ΙΟην άνε- 
χώρησεν δ βασιλεύ; παρακολουδούμενος υπο του 
έξ^ απορρήτων αύτοΰ γραμματέως Κ. Βενδλάνδ, 
τοδ υπασπιστοΰ Κ. Νοταρα, τών διαγγελέων Κ 
Μουρούζη νεωστι διορισδέντος (1 ) χαί Πάλη, τοΰ ια
τρού Κ. Βούρου, χαι τοΰ ίερέω; Κ. Ά ρνιτ .

ι —“ Το περί Επισκοπών νομοσχέδιον έπεψηρισδη δ . 
no τών^ βουλών. Κατ αύτό ύπάρχουσιν 2 4  αρχιε
ρείς χαδ ολον τό Κράτος· έξ ών εις μόνος Μητρο
πολίτης δ Αθηνών, 10 αρχιεπίσκοποι είς τάς πρω-

( 1 )  Ό  αξιόλογος χ α ί  εύγενής νέος υ ΐτο ς, ό γ ί- 
γονος υιός τοϋ χατά την ρήξιν της ‘Ε λληνικής έ- 
παναστάσεως σφαγιασθέντος Α . Αιερμηνέως τής 
Υψηλής Πύλης Κωνστ. Μονρούζη, άφ ον έσπού- 

δααεν εύδοχίμως τά ναυτικά είς τήν Γ αλλ ίαν, έξη 
οχηθη δ επειτα και πραχτικώς όιά μακρών θα- 
λασσοποριών, ήτο προωρισμ^ος έχ παιδικής η λ ικ ί
ας εις τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος. Ούδέν ή π α ν 
τός επαίνου χατα παντα άνωτέρα και ένάρε τος αύ
τοΰ μήτηρ ήγεμονίς Κ. ‘Ρ .  Μουρούζη ή έχ Μαύρο, 
κορδάτων έπεθύμησε τόσον, άφ ού έ'παθε τά πάν· 
δείνα , έσον τό νά  κατασταθή είς τήν ‘Ελλάδα, νά 
προσφέρω δέ είς αύτήν καί τά τελευταία τής οΐχογε- 
Τείαςτης λείψανα 'δ ιότι χαί τά λοιπά αύτής μέλη διά 
την εύκλειαν καί τήν σωτηρίαν τοΰ. γέ) ους ζά> τοτε 
ήγωνίσθησαν χαϊ εξορίας xai χαταδιωγμους άλλους 
διαφόρους ύκέμειναν χαί αύτόν δέ έπ ϊ τέλους τόν 
μαρτυρικόν θάνατον χαρτερικώς ΰπέστησαν. ’Ο λ ί
γο ι τωόντι έχ τών έντέλει και έν τοΐς πράγμασι 
πρό τής Ε λλη ν ικ ή ς  ανεξαρτησίας όμυγενών διέ 
πρεψαν χατά τά γεννα ία  φρονήματα, * a i τήν υ 
πέρ παιδείας, χαί έκκλησιών, και άγαθοεργών άλ  
^ ω ν καταστημάτων έλευθεριότητα και προθυμίαν ώς 
οί αοίδιμοι Μουρούζιδες. 'Ήτο λοιπόν διχαιοσύ- 
τη νά  τιμηθή μέ τήν ιδ ιαιτέραν π ίσ τ ιν  καί εν* 
νοιαν τοΰ βασ ιλέα ς τής ‘Ελλάδος ό εχων κληρο
νομικήν τήν είς τήν ‘Ε λλάδα άφοσίωσιν άξιος 
αύτών άπόγονος, έκτός δτι έβραβεύοντο συγχρό
νω ς χαϊ ή αναμφισβήτητος άξια  και ό άτομικός 
ζήλος· διότι ό Κ. Μουρούζης διέμενε πρό έτών ή< 
δη  ̂ εις τήν υπηρεσίαν τοΰ ναυτικοΰ, οπου έλαβε 
χαι τόν βαθμόν ύποπλυιάρχου.

‘Ο αύτός διακυής πατριωτισμός έχαρακτήρισεν 
ανεκαθεν καί άλλο μέλυς πρόσθετον τής αύτής 
λαμπρας οίχογενείας τόν Κ. Κ. Τυπάλδον. Ε ίς 
την άκάματςν τωόντι προσπάθειαν του, χαί τήν 
συνεχή και έξ  ιδίας αύτοΰ δαπάνης γινομένην ά- 
χατάπαυστον μετά άχαδημιών και έταιρ ιών φιλο- 
μονσων και έπιστημόνων χαι πολιτικώ ν άνδρών 
αλληλογραφίαν ύφείλομεν τό λαμπρότατον τών έν 
Α θηναις καταστημάτων τήν όημ. βιβλιοθήκην, κα
θώς καί πολλά άρχαίων άγάλμάτων ε ίς γύψον 
αντίτυπα  δωρηθέντα παρά τοΰ βασ ιλέω ς τής Ν εα- 
πόλεως καί αρχαιολογικήν προσέτι συλλογήν νομι
σμάτων xa i άγγείω ν ούχί εύχαταφρόνητον.

τιυούσας τών νομών, χαί 13 έπίσχοποι ε ί; διαρο'ροος 
επαρχίας. Έ ξ αύτών δ μέν πρώτος παρά τά κανονικά 
εισοδήματα λαμβάνει χαί δημόσιον μισδόν, (επίδο
μα) δραχ. 600 0  κατ Ιτος,οί δέ αρχιεπίσκοποι λαμβά* 
νουσίν άνά 5000  έκαστο;, οί δέ έπίσκοποι άνά 400 0 . 
Εννοείται δέ οτι τά μέλη τής Συνόδου εχουσιν ώς 
τυχηρόν έπίμετρον τόν μισθόν, όστις διά τοΰ κατα- 
0·τατιχοΰ νομού προϊδιωρί^βη.

Ολίγοι αρχιερείς ίσω ;, έκτός τών τής ’Αγγλίας, έ . 
τιμη9ησαν άναλόγως μέ τοσαύτην γενναιότητα παρά τε 
τής^Κυβερνήσεως καί τοΰ έθνους. Μένει νά Γίωμεν τάς 
πράςεις τ ω ν  αν δηλ. μετεχειρισδώσι τόν πλούτον εις 
τήν λαμπρότητα καί αξιοπρέπειαν τής εκκλησίας, βοη- 
δοΰντες καδ οίον δύνανται τήν προαγωγήν τοΰ 
κλήρου.

‘Ο άγιος Δαμαλών διωρίσδη άρχιεπίσκοπος Κο· 
ρίνθου. ‘Ο δέ Αίγίνη; Ιρρε'δη ότι ήδελε διορισδή επίσκο
πος Υδρας καί Σπετσών.
 ̂ —  Ό  άντισυνταγματάρχης Παπατσώνης διωρίσδη 

δπα ιπ ιιτής τής Α. Μ.
^—  Έντός ολίγου δέλουσι χειροτονηθή ώς άρχιε- 

ρεί; καί άλλοι, οί έπίλεκτοι δηλ. έκ τών πολυα- 
ρίδμων υποψηφίων. Ό  άξιέπαινος υπουργός Κ. Βλά
χος καταβαλλει πολυν καί κατ’ έπίγνωσιν περί τήν 
έκλογήν τών αρμοδίων προσώπων ζήλον.

—  Πρό τή ; άναχωρήιεως τοΰ βχαιλεως εγεινε με- 
!ΐκη τις μετ»βολή τοΰ ‘Υπουργείου.

Ό  Κ. Προβελέγγιος υπουργός της δικαιοσύνης 
ζητησας ελαβε τήν παραι'τησίν του, τό δέ Ύπουργει- 
ν του άνετέθη είς τόν δπουργόν τών έξωτερικών Κ. 

Πάύον.
Απολυδέντος δέ τής υπηρεσίας τοΰ Κ. Δανοπού- 

λου διά λογους άγνώστους, διωρίϊδη υπουργός τών 
εσωτερικών δ Κ. ‘Ρήγας Παλαμίδης.

Γό δημόσιόν έπιυφήμησεν είς τήν γενναίαν ταυτην 
καί κοινωφελή άπόφασιν τοΰ βασιλέως, όσον έλυπεί- 
το και έδαύμαζε μέχρι τοΰδε διατί ό Κ. ’Ρήγας νά 
μενΐ) μεμακρυσμένος τών πραγμάτων. Ή  πείρα ά- 
πέοειξε τωόντι οτι ολίγοι δυνανται άξίως νά συγκρι- 
δώσι μέ αυτόν, ειτε κατά τήν λαμπράν εύφυιαν, εΓτε 
χατα την επιτήδειον οικονομίαν τών πραγμάτων χαί 
τών άνδρώπων. Εξησκημένος πρό τής έπαναστάσεωί 
εις την διαχειρησιν τών κοινών διεπρεψε πάντοτε καί 
έφ' όσον αυτη διήοκεσε, καί έπί τής βασιλείας καί ς 
νομάρχης κ»ιώς μέλος τοΰ συμβουλίου τής έπικρατείας, 
τοΰ όποιου ήτο, ούτως είπιίν, έξαιρέσει τινών δ νοΰς καί 
τό στόμα μετά τόν μακαρίτην Ζαΐμην. Έ πί δέ συν
τάγματος παντες ένδυμοΰνται τήν συνεσίν, μέ τήν 
δποίαν διεύδυνε τάς συζητήσεις ώς πρόεδρος τής 
βουλής χατά τήν άκμήν τών κομματικών παδών Χαί 
σροδροτάτης άντιπολίτευσεως, όποία ίσως σπανίως 
υπήρξβν, Ώ ; βουλευτής ποτέ δέν έπραγματευδη τήν 
δυσκολωτάτην ύπόδεσιν χωρίς έπίτυχία». ‘Ηπήρξε 
και άντιπαλος επίφοβος και συμαχος ακαταγώνιστος. 
’Ολίγοι εχουσιν είς τοιοΰτον βαδμόν τό πλεονέκτημα 
τής ραγδαίας ετοιμολογίας καί τά έπιχειρήματα 
προς αποδειξιν τοσοΰτον πρόχειρα' ώς δπουργός δέ 
, Xf13|ia 'rfJIV ί  δεξιά χειρ τοΰ Κωλέττου, χαί aviu

«ύτοΰ ισως δέν ήδελε άντιστή πολύν χαιρόν είς τόν 
λάβρον χείμαρρον τής άντιπολίτευσεως.

Ά λ λ ’ ό,τι μαρτΒρεΐ χαί άποδεικνυει μάλιστα παρά 
πα< άλλο τήν πολιτικήν δεινότητα του άνδρός «Ιναι 
ή τελευταία αυτη εκλογή, τής όποιας δ Κ. ‘Ρήγας 
ήξιώδη προσκληθείς εις τήν Κυβέρνησιν έν άπουιια 
τοΰ άρχηγοΟ αυτής καί έν μέοφ τών πλέον δεινών, ή 
ανωμάλων ίσως περιστάσεων.

ΑΙΩΝ. ‘Η έν Άδήναις ‘Ρωσσίκή πρεσβεία έξέδω- 
χε καδολιαήν έπιστολήν πρός τούς κατά τήν ‘Ελ* 
λάδα Προξένους τή ; ‘ Ρωσσίας προτρέπουσα αύτους 
νά φανερώσωσι πρός πάντας, χρείας τυχ_ουσης, πο- 
σον δ αύτοκράτωρ εΰρίσκεται εύνοϊκώς πρός τήν ‘Ελ
λάδα διατεθειμένος καί πόσον ή διατήρησις καί ή κρα- 
ταίωσις τοΰ βασιλικού δρόνου υπάρχει αναγκαία εί; 
τήν εύιυ^ίαν της.

—  ‘Η έν Έλλάδι δυτική έκχλησία, απόρροια τών 
σταυροφόρων έκείνων, οίτινες κατερήμωσαν και κα- 
τέδλιψαν τήν Ελλάδα, πληρεστάτην απολαύει διοι
κητικήν άνϊξαρτησίαν, έν ώ κανονίζεται αύστηρώς ή 
άνατολική . . .  ‘Η Ίησουϊτική διδασκαλία μένιι έλευ- 
8έρα, μοναστήρια διοργανοΰνται, έκκλησίαι άνεγείρον- 
τα ι ά»ευ προη'/ουμένη; άδειας, έπίσκοποι άνεξελέγ- 
χτως εγχαδίστανται, ώτσε μία νήτος, ή Τήνος, έχει 
δύο τοιούτοος ! τά δέ σχολεία ύπεκρεύγουσι την επι 
τήρησιν του Διευδυντοΰ τών σχολείων του Βασιλείου.

—  ‘Ο Ζ^γούρης, δολοφόνος τοΰ μακαρίτου Κορ- 
φίωτάχη /.ατεδικάσδη εί; δάνατον, κηρυχδϊίς ένοχος 
παρά τ ιδ  κακουργοδικείου. Έκτός τριών ενόρκων του 
Κ. Κωστή ώ ; προέδρου καί τών καθηγητών Κ. Φ ίλιπ
που Ίωάννου καί I. Βεκθυλου, δ Αιων όνειδιζίΐ τήν 
έλαστικότητα τής «υνειδήσεως τών λοιπών ως δυ- 
σωπηδέντων διά λόγους άξιοκατακρίτους υπέρ κακούρ
γων χτλ.

—  Έξετελέσθη καί έν Ά ργει ή θανατική ποίνή 
τών τριών δολοφόνων τοΰ δυστυχούς Περούκα.

ΑΘΗΝΑ. Μέμφεται τήν Γερουσίαν καί τήν βου
λήν διά τήν άσυζητήτως σχεδόν γενομένην παραδο
χήν τοΰ περί έπισκόπων νομοσχεδίου. Μόλις οί Κ. 
Ψ ύλλας καί Μαγκίνα; καί Αόντος άντέτειναν, έπιμέ- 
νοντίς νά τροτιολογηδή όπου χρειάζεται άλλ ή πλε- 
νοψηφία έπροχώρησεν δμόεε.

—  Κατά τήν 8 τοΰ μηνός ό Κ. Χουρμούζης ώ- 
μίλησεν είς τήν β ουλήν μέ τήν συνήθη του ευγλωττίαν, 
έλέησε τήν χατάστασιν τών πραγμάτων, κατηγόρη
σε δέ τό δπουογεϊον διότι καί άρ’ ού έπέοτρεψε πρό 
πολλοΟ δ σταλείς εις τήν Φθιώτιδα Γερουσιαστής διά 
νά έξελέγξν) τάς φαινομένας αυτόθι παρά τών στρα- 
ωτιχών αρχών καταπιέιεις καί κακώσεις, τό ύπουρ- 
γεϊν αύτό ούδέν άνέφερεν είσέτι πρός τήν βουλήν 
περί τοΰ άποτελέσματος’ έκ τούτου δέ συμπεραίνει 
άδιστάκτως ότι πάντα τά έγκλήματα ήσαν αληθή' δι
ότι άλλως ήθελε προδυμηθή τό υπουργείο'» νά κα- 
ταψεύση τά κατ ’ αύτοΰ είρημένα.

Μεμφόμενος τήν όλιγωρίαν τής βουλής τήν παρε- 
χίνησε νά συναισδανθή τήν αξιοπρέπειαν χαί τ£ν 
προορισμόν της διά νά ζητήσιρ λόγον- διότι έκ τής £-

διαφορίας τούτης προέρχονται του υπουργείου αί πα- 
}ανομιαι.

—  Λέγεται ότι δ Κ. Μαυροκορδάτος πρέσβυς έν 
αρισίοις διετάχδη νά άπέλδ^ εις ‘ Ρώμην δια νά

υνδηκολογήση μετά τής παπικής ^Κυβερνήσεω; τά 
δέοντα, ώστε νά έκτελώσι καί οί Ελληνε; είς τήν 
έπικράτειάν τής τά τής θρησκείας των ελευδερως, ως 
οί δυτικοί έν ‘Ελλάδι, νά περιοριοδή δέ καί ο δυτικός 
κλήρος έν ‘Ελλάδι ώς περιωρίσθη δ άνατολικός διά 
τοΰ νέου καταστατικού.

—  ‘Ο Κ. Βλαχόπουλος διωρίσθη αρχηγός τής χω- 
3 ο φ υ λ α κ ή ς .

ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ Ο Ϊ ΛΑΟΥ. ’Ονειδίζει τήν Κυβέρ- 
νησι» ώ ; άδικον, παράνομον, βιαίαν καί ανίκανον. ’Ι 
διαιτέρως δέ έξελέγχ» το» μέν υπουργόν τών στρα
τιωτικών ώς έρεδίσαντα τους τής στέρεας Ελλα· 
δος κατοίκους διά τών βασάνων, τόν δέ τών Οικονο
μικών τούς τής Πελοποννήσου διά τών βιαίων εισ
πράξεων, επιμένει είς τήν παΰσιν τών υπουργών προ
φητεύει δέ ημέρα; άπαισιους έπερχομενας, αύται δέ 
προανγγέλλονται ύπό διάφορων συμπτωμάτων, καδως 
καί ό θάνατος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.

ΓΑΛΛΙΑ.

Έ π ί τής απουσίας τών βουλευτικών σωμάτων η 
ίυβέρνησις σκοπεύει νά ένασχοληδή είς μεταρ^υδμι- 

otv του τελωνιακοΰ συστήματος, έλάττωσιν τοΰ ςρα- 
τοΰ καί άλλα τοιαΰτα

 Ά ν  καί τό υπουγικόν Συμβούλιον δέν ένεκρί-
νε τό περί άμνηστία; γενικής ζήτημα ώς ώφέλιμον 
κατά τό παρόν, ό πρόεδρο; ομως κλίνει είς αυτήν 
καί κατά πρώτην εύκαιρίαν δελει τήν αποφασίσει, 
ώς λέγεται.

—  Έμποδίϊδη ή είς Κύρνον ( Κορσικαν ) και 
Αφρικήν (Α λγερ ίαν) μελετωμένη αποδημία του. ^

—  Διά ψηφίσματος τοΰ προέδρου διετάχδη άργ ί̂α 
γενική, είτε παΰσις τών έργων κατά πασαν κυριακην.

—  Συνωμοσία άνεκαλύφδη κατά τοΰ προέδρου, και 
20 άνδρωποι συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρω κατασκευ- 
άζοντες πυρεκβόλον μηχανήν, ώς τήν τοΰ Φιέσκη,^ κα- 
τεσ·/ έδησαν δέ συγχρόνως καί όπλα και πυρίκονις 
κτλ.“ λέγεται δέ ότι ή εταιρία αυτη τών δολοφόνων 
συνεκροτήθη είς τήν Α γγλ ίαν !

—  Ό  Ναπολέων διέταξε να δοθή ό τακτικός μ ι- 
σδό; είς τούς άρνησιόρκους στρατηγούς Bedeau, 
Leflo, Lam oriciere καί C hangarnier.

—  Κατά τινα έπιστολήν προς την Αγγλικήν έφη- 
μερίδα, τόν T im es οί υίοί τοΰ Όρλεάνς (τοΰ δουκός 
ή τοΰ Φιλίππου; ) έμελλον νά ύπάγωσιν είς τήν Γερ
μανικήν πόλιν Φρόσδορφ προς Ιντευξιν τοΰ Κομη- 
τος Chmbort. ,

 Ό  Ναπολέων ήγόρασε τόν πύργον και τα πε-



ξιρ (δάσος χτλ.) τοΰ V illeneuve Γ Etaug παρά τό 
Saiut Cloud έπί τιμή 1, 000, 000 φράγ*ων.

ΑΓΓΛΙΑ.

Τό αγγλικόν δπουργιϊον ένικήθη παντού σχεδόν 
κατά τάς έκλογάς, άν χαι μετεχειρίσθη διάφορα 
αθέμιτα μέσα, τήν βίαν ίναλλάξ δηλ. καί τό* 
δόλον, μάλιστα δέ είς τήν ’Ιρλανδίαν. Διότι τόν πο 
λίτικόν τοΰτον σκοπόν είχε καί ή κατά τών Καθολι
κών αύστηρότης ώς πρός τήν ελεύθερα* καί άνεμπό 
δίστον τών ιεροτελεστιών τοΰ δόγματός των έκπλή 
ρωσιν. Εκτός δέ τουτου οί διαμαρτυρόμενοι κύ 
ptoi κτημάτων κα ί’ εκατοντάδας αποβάλλουτι δια 
της αστυνομίας καί τής στρατιωτική; δυνάμεως τους 
δυστυχείς έχμισθωτάς Ιρλανδού,-, θελοντες νά tsu ; 
i f  αιρέσωσι τή ; ψηφοφορίας τό δκαίωμα, ώστι πλήθος 
γυναικών καί παιδίων περιφέρρνιαι εις τοΰ; αγρούς 
καί τά βουνά.

Έ πειτα  οί άγγλοι παρεσκευασαν διάφορα νέα όπλα 
•κοπεύοντες νά τά μεταχειρυθώσιν ιίς τάς έκλογας, 
χαθώς ή Κυβέρνησις άνεκάλοψεν.

Ά λλ  έπιιδή ή βία προκαλιί τήν βίαν, οι ’Ιρλανδοί 
συνασπίσθησαν πάντες, έταιρίαι συνεκροτήθηταν, κα 
Οολικαί έπιστολαί έκδίδεται, λόγοι ύπό ιών ίεοέων έκ 
φωνούνται, όδηγίαι πέμπονται περί τών πρακτέων. 
Ηλθον δέ πολλαχοΰ καί είς χιΐρας οί πολϊται μετά 

τής εξουσίας καί αίμα έχύθη κτλ.
Αλλ’ ούδαμοϋ ή καταδυναστεία έπιτυγχάνει ουτε 

τελεσφορεί μέχρί τέλους. Δύναται μέν νά βλάψη καί 
νά κακοποίηση καί νά καταστρέψ;, ούχί όμως καί νά 
στερεωτή μονίμως, ή είς πολΰν καιρόν. Τήν αύτήν 
δέ τύχην έχουσι πάντοτε καί άδικοι, ή μονομερείς 
νόμοι, άνιμώλια έργα κομματικών παθών καί μικρο
πρεπούς έκδιχήσεως, είς τήν όποιαν άλτ,δίΓς καί 
πατρικα! Κυβερνήσεις δέν επρεπε νά καταντώσι ποτέ !

Βλέπων πόσον καττιντησ* σκανδαλώδες τό συνταγ 
ματικόν πολίτευμα καί είς τήν 'Αγγλίαν αύτήν, ώς 
ερμαιον τών φατριών καί αριστοκρατικών συμφερόν
των λυπειται τ ις έγκαρδίως καί αναγκάζεται ώς ό 
Βρούτος νά θεωρη καί τήν αρετήν αύτήν ώς φάσμα 
χρί δνειρον.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

 ̂ Ό  αύτοκράτωρ τής Αύστρίσς περιηγείται πάντοτε 
είς τήν βόρειον επαρχίαν τού Κράτους.

—  Διάφοροι συλλήψεις καί φυλακισμοί έξετελέ' 
σδησαν νεωστί είς Μεδιόλανα, Μάντουαν, Βενετίαν καί 
άλλαχοΰ δί υποψίαν έταΐριών κτλ. Άπηγορεΰθη δέ 
καί έντυπα νά μεταφέρωνται άπό τόπου είς τόπον δι 
άλλων αμαξών παρά τάς τής Αύστρ. Κυβερνήσεως 
ούτής.

Καθώς άπό τήν Ιρλανδίαν, μεταναστ«υ3υσι καί 
άπό τήν Γερμανίαν οί άνθρωποι παμπληθώς· έσχάτως 
μάλιστα ή ’Ολλανδική Κυβέρνησις θέλουσα νά συνοι- 
χήσ5 τό Σουρινάμ ε’γραψε πρός πάσας τάς άλλας τή- 
Γερμανίας, ύποσχομένη πδσαν δυνατήν βοήθειαν καί 
ουνδρομήν εις τούς μεταναστεύοντας υπηκόους των

Α ΙΝ ΙΓΜ Α.

O tar μ έ tbr αρχηγό? μου ι ι ι ια ι π ά π α  ήγωμέ·
(  >oc,

Σ tt\r σε ι p ar τ 0>r Α χοοτολων ε ίμ α ι cvrapi θμη -
, (μέ?οζ,

°O tar λ ε ίψ  ό αρχηγός (ίου, τ ί θά μεΙγ ;  a r  τό μ ατ-
(  Γί<'«”?ί·

Ει όε α.Ι.Ιω ς ο τη ν ψαινην μου θά, ο ί χάμω >'ά χο -
(ρεύσης

ί\ά χορεύσης a r  <}ir θέλης, π α ΐςέ  με, i a r  ή ίε ν -

r  s * · / . , , , (W *
λ. at σ ομ ηω  ς ti\r τιμήr  μον, St αμέσως θά με
* , /tip εις.
A r χαΐ τοΰτο d ir  σ άρέσκη, λείποντος τον άρχη-

, , ( ίγ ό ς μ ο ν ,
Ε πιτάχυτε νά θέσης ύπιράνω τοϋ λαιμού μον 
Λ ν> μικρά μ ατό χ ία  μα ΐρα , και άμέσως θά θαυμάσεις 
Πώς σο'έβη άπ εμπρός σον i r  τώ άμα νά μ ϊ  χ ά 

σης.
Θεσσαλονίκη tt/r 12 'lourίου 1852

Κ. X.

Οί Αάποτες.


