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Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  \>

(  Σ ν ν ί χ ε ια  ί'δε προηγ . φ νλλά δ .)

MEPOS Β .

Αί διασαφήσεις ας ήδη έποιησάμεθα επί 
της αρχαίας ταύτης μαγικής τέχνης, καί το 1 
αρκούντως δηλω τικά! τών έν χρήσει τρόπων 
χύτης, είσι λίαν ασθενείς, ώστε νά παρά- 

σχωσι τήν προσήκουσαν ιδέαν τω ν λαμπρών 
εκείνων και καταπληττουσώ ν παραστάσεων. 
Ε θνικόν, ούτως είπεΐν, σύστημα απάτης, 
προτιθέμενον την κυβέρνησιν καί ύποδούλω- 
σιν τών πνευμάτων, ώφειλε νά συνεπάγη 

ούχί άπλώς την επιστημονικήν έπιδεξιότητα  

της εποχής, άλλ’ ωσαύτως και ποικ ιλίαν ε
πικουρικών τεχνασμάτω ν ίκανών 'ίνα φοβί- 
ζωσι τον θεατήν, δ ιαταράττω σι τον νοΰν αύ
τοΰ, θαμβόνωσι τάς αισθήσεις του, καί έπε- 
νεργώσι τελεσφορως έπ’ αύτοΰ. Το ασθενές 
δμως καί έλλειπές τών ήμετέρων διασαφή
σεων άναπληροΰται έν μέρει υπό τοϋ επομέ
νου ιστορικού διηγήματος, άφορώντος θ α υ 
μ α τ ο υ ρ γ ά ·  νεωτέρας έποχής, δπερ έρανιζό- 
μεθα έκ τοΰ «Βίου τοΰ Μπενβετούτο Τσελ- 

λίνη» Life o f Benvenuto Cellini συγγοα- 
φέντος υπό τοΰ ’Ά γγλου  κ. W . Roscoe. ΤΙ 

θαυματουργία έτελέσθη έν τώ  άμφιθεάτρω  
της Ρώμης, τώ  καλουμένω «Κολοσσαΐον» 
περί τό 1 5 2 4  ώς εξής :

« Συνέβη, λέγει ό Τσελλίνης, νά γνωρι- 

σθώ γετά  τίνος Σικελοΰ ίερέως, άνδρός πνευ
ματώδους κα ί είδήμονος της Λ ατινικής καί 
Γ Ελλη νίκης γλώσσης. ΤΙμέραν τ ινά  καθ’ ήν 
συνδιελεγόμεθα περί διαφόρων άντικειμένων, 
περιεστράφη ο λόγος καί περί της νεκρομαν- 
τικης τέχνης. ’Εγώ λοιπόν, μεγάλως έπιθυ- 

■μών νά μάθω τ ι περί αύτής, τώ  είπον οτι 
από πολλοΰ χρόνου ήμην λίαν περίεργος ινα 
γνωρίσω τά  μυστήρια της τέχνης ταύτης. 
Ό  ίερεύς μοί άπεκρίθη ότι ο βουλόμενος νά 
σπουδάση αύτήν, οφείλει νά ήναι άνήρ εύ
τολμου κοί σταθερού χαρακτήρας. 'Tyco ικα

νήν τόλμην καί ευστάθειαν, είπον. ώστε νά 
μυηθώ εϊς αύτήν. Ό  ίερεύς προσέθηκεν δ τ ι? 
άν είχον τό άπαιτούμενον θάρρος πρός το ι-  
αύτην παράβολον καί έπικίνδυνον έπιχείρη- 
σιν, ήδύνατο άσμένως νά ευχαριστήσω Τήν 
επιθυμίαν μου. Συνεφωνήθη κατά  συνέπειαν
μεταξύ μας ή έκτέλεσις τοΰ νεκοομαντικοΰ 
προβουλεύματος.

«Μίαν λοιπόν εσπέραν ο ίερεύς μοί άνήγ- 
γειλεν ότι τά  πάντα  ήσαν έτοιμα, άλλ ’ ότι 
επρεπε νά συμπεριλάβω καί τ ινα  σύντροφον. 
Προσεκάλεσα εγώ τότε τόν έπιστήθιόν μου 

φίλον Β ιγκέντιον Ρ ω μόλην εκείνος δέ, ένα 

συνέταιρόν του δστις μετήρχετο καί αυτός 
τήν άπόκρυφον τέχνην, καί μετέβημεν εις 
τό Κολοσσαΐον. Ό  ίερευς, κατά  τό έθος τών 
έξορκιστών, ένεχάραξε κύκλον μέγαν έπί τοΰ 

εδάφους, άπαγγέλλων συγγρόνως έπωδάς. τάς  

μάλλον άλλοκότους άς δύναταί τ ις  νά φαν- 
τασθή· ήνέωξε λάκκον έν τώ  μέσω τοΰ κύ
κλου, ήναψε πΰρ έντός αύτοΰ, διέταξε τόν, 
συνέταιρόν του νά ρίπτη πολύτιμα άρώματα, 
καί άλλα τ ινά  πράγματα  οχληρών καί δυσ- 
αρέστων οσμών είς τό πΰρ, έν ώρισμένω χρό— 
νω, καί άναθεΐς τήν φροντίδα τοΰ τε πυρός 
καί τών άρωμάτων εις ημάς, ηρξατο τών 
μαγικών αύτοΰ τελετουργιών.

« Έ  τελετή αυτη διήρκεσεν έπί τήν μίαν 
καί ήμίσειαν ώραν, δτε άνεφάνησαν πλεΐστοι 
λεγεώνες διαβόλων. 'Q ίερεύς ΐδών τόν μέγαν 
αριθμόν τών καταχθονίίον τούτο>ν πνευμά
των, έστοάφη πρός εμέ καί μοί λέγει νά ζη
τήσω παρ’ αύτών οτι θέλω. ’Επιθυμώ, ειπον, 
νά μοί φέρωσιν ένταΰθα τήν άποθανοΰσαν 
ερωμένην μου ’Α γγελικήν. Ά λ λ ’ εϊς μάτην. 
Τήν εσπέραν εκείνην δέν άπήλαυσα τοΰ πο- 
θουμένου· άλλ’ ή περιέργειά μου αρκούντως 
ίκανοποιήθη ώς πρός τά  λοιπά.

«Ό  ίερεύς προσέθηκεν δτι ώφειλον νά έ- 
πανέλθω καί έκ δευτέρου, καί πάν τό παρ’ 
έμοΰ αίτούμενον θά έπιτελεσθή, άλλά νά 
φέρω μ ετ’ έμοΰ ένα πα ΐδα δλως άθώον καί 
απαθή. Συμπαρέλαβον λοιπόν τόν δωδεκαετή
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υπηρέτην μου μ£τά τοΰ προρρηθέντος Ρωμό
λη καί έ'τερόν τ ινα  φίλον ονόματι Γάδδην, 
8ν μόλις κατέπεισά νά παρευρεθή έν Τή τε 
λετή ταύτη . 'Ό ΐε άφίχθημεν εις. τό άμφιθέ- 
ατρον, ο ίερεύς, άφοΰ έξεπλήρωσε τάς αύτάς, 
ώς καί προλαβόντως, διατυπώσεις, καί ά λ -  
λΧς έτι καταπληκτικωτέρας προπαρασκευάς, 
μάς έτοποθέτησεν έντός τοΰ κύκλου δν διε- 
χάραξε μετά θ&υμασιωτέρας τέχνης, καί ίε- 
ροπρεπέστερον ή κατά  τήν προτέραν ημών 
συνέντευξιν. Ά ναθείς πάλιν τήν επιστασίαν 
τών άρωμάτων καί τοΰ πυρός τοΐς φίλοις μου 
Ρω μ όλη καί Γάδδη, μοί ένεχείρησε τόν μα
γικόν χάρτην (pintacolo), καί μοί προσέτα- 
ξε νά στρέφω αύτόν πρός ήν ήθελε μοί δει
κνύει διεύθυνσιν· υπό δέ τόν χάρτην έτέθη 

ό υπηρέτης μδυ. Ό  μάγος, άρξάμενός τότε 
τών τρομερωτάτων έπικλήσεών του, συνή- 
γαγε πληθύν δαιμόνων καί τών αρχηγών τών 
διάφορων λεγεωνων αυτών, προσκαλών έκα
στον τών τελευταίω ν καί βνομαστί, εϊς γλώ - 
σαν εβραϊκήν, λατινικήν καί ελληνικήν, τή  
δυνάμει τοΰ αιωνίου Πατρός καί Δημιουρ
γού, είς τρόπον ώστε τό άμφιθέατρον έγένε
το πλήρες έν μ ια  στιγμή  δαιμόνων, έκα- 

τοντάκις πολυπληθεστέρων ή έπί τοΰ πρώ
του έςορκιβμοΰ. ’Εν πρώτοις ό Ρωμόλης με
τά  τοΰ Γάδδη ένησχολοΰντο εις τό δ ιατη- 

ρεΐν τό πΰρ άνημμένον, καί ρίπτειν έν αύτώ  

μεγάλην ποσοτητα πολυτίμων άρωμάτων. 
’Εγώ δέ, κατά  δ ιαταγήν τοΰ νεκρομάντεος, 
έζήτησα καί πάλιν νά ΐδω τήν Α γγελ ικήν·  
έκεΐνος δε σΐραφείς μετ’ ολίγον πρός εαέ, 
λέγει· «Μάθε ότι οί δαίμονες μοί ώμολόγη- 

σαν δτι έντός ενός μηνός, θά συναντηθής 
άφεύκτως μετ’ αύτής». Προσέθηκε δέ ότι ώ- 
φειλον νά ίσ τα μ α ι παρ’ αύτώ σταΟερώς καί 
γενναίως, διότι οί λεγεώνες ήσαν τώρα υπέρ 
τούς χιλίους καί πλείονες ή^δσον προσεδόκα, 
μεταςύ τών οποίων καί ούκ ολίγοι έπικινδυ- 
νωδέστάτοι, και ότι, επειδή άπήντησαν, τη  

μεσολαβήσει α ίτοΰ, εις τό ζήτημά μου, οφεί
λει νά φανή ευγενικός πρός αυτούς καί

ήρέμά νά τούς άποπέμψη. Συγχρόνως δμως 
ό υπό τόν χάρτην πα ϊς διετέλει έν διηνεκεΐ 
τρόμω λέγων δτι ύπηρχεν αυτόθι £ν έκατομ- 

μύριον άγριωπών άνθρώπων άπειλούντων νά 
μάς φονέυσωσι, καί μ άλ ιστα  τέσσαρες ύπερ- 
μεγέθεις γ ίγαντες ώπλησμένοι, προσπαθοΰν- 
τες νά είσδύσωσιν έν τώ  ήμετέρω κύκλω. ’Εν 
τούτοις, ενώ ό νέκρόμαντις, τρέμων καί αυ
τός υπό φόβου, κατεγίνετο είς τό νά δ ια- 
σκορπίση καί άποστείλη διά τοΰ ήπιωτέρου 
τρόπου τό η α ν ό α ι μ ό ν ι ο ν ,  ο Ρωμόλης, δστις 
ώς φύλλον κερκίδος λεύκης επίσης έτρεμε, 
ένησχολεΐτο είς τά  άρώματα καί εγώ αυτός, 
έτι πλεΐον πεφοβισμένος, άπέκρυπτον τόν φό
βον μου, ινα εμποιήσω θάρσος τοΐς άλλοις, 
άλλά, τή  άληθεία άπεναρκώμουν, θεωρών 
ιό ν  νεκρόμαντιν ούχ ήττον έκπεπληνμένον' 

«fO παΐς Εθηκε τήν κεφαλήν του μεταξύ  
Τών γονάτων του καί είπεν. «Έ ν ταύτη  τή  
θέσει, θέλω ν’ άποθάνω, διότι άπαντες βε
βαίως θ’ άπολεσθώμεν». Τώ άπεκρίθην ότι 
οί δαίμονες διατελοΰν υπό τήν ήμετέραν 
εξουσίαν, καί ότι τά  φαινόμενα τα ΰτα  δέν 

είναι είμή καπνός καί σκιά : τόν προσέταξα 
πρός τούτοις νά ανύψωση τήν κεφαλήν καί 
νά μή άποδειλιά. Ά μ α  δμως άνέβλεψεν, ά- 
νεφώνησε· «Τό άμφιθέατρον κα ίετα ι, τό πΰρ 
επ ιπ ίπτει έφ’ ημώ ν.» Ε ίτα  καλύψας τούς 
οφθαλμούς μέ τάς χεΐρας, άνέκραξε καί π ά 
λιν, δτι ή καταστροφή ήν άναπόφευκτος καί 
δέν ήθελε νά βλέπη. Ό  νεκρόμαντις, τό άπό 
μέρους του, μέ παρεκάλει νά μή άποθαρρύ- 
νωμαι, άλλά νά έξακολουθοΰν νά ρίπτωσι τά  

άρώματα είς τό πΰρ. Διέταξε τότε νά καύ- 
«ωσιν άπαντα  τά  ύπολειπόμενα άρώματα. 
Ρίψας δμως τά  βλέμματά μου έπί τοΰ Γάδ
δη, δστις τοσοΰτον ήν κατατρομασμένος, 
ώστε μόλις ήδήνατο νά διακρίνη τά  περί 
αύτόν άντικείμενα, άλλ’ έφαίνετο ημιθανής, 
λέγω πρός αύτόν δτι, έν το ιαύτα ις περιπτώ- 
σεσιν, ό άνθρωπος δέν πρέπει νά ύπείκη τώ  
φόβω, άλλά νά κ ινητα ι, διά νά ένθαρρύνη 

καί εαυτόν καί τούς άλλους. fO δέ παΐς
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μ ετ’ οΰ πολύ, άκούσας κρότον τ ινα  εκ τών 

καιομένων υλών προερχόμενον, άνυψοΐ την 

κεφαλήν, καί βλέπων με γελώ ντα, άνέλαβεν 

ολίγον θάρρος καί εκφωνεί· « Ά π α ν τε ς  οί 
δαίμονες αναχωρούν πνέοντες έκδίκησιν, 
καί μόνον τινές διαμένουσιν, άλλά καί ουτοι 
είς μικράν εϊσιν άπόστασιν. Τότε δέ καί δ 
κώδων τής παρακειμένης εκκλησίας έσήμανε 

τήν εναρξιν τής εωθινής προσευχής, καί δ μά
γος, άποπερατώσας τάς τελετουργίας του, 
άπεκδύθη τον μαγικόν του έπενδύτην, καί 
λαβών ΰπό μάλης τάς βίβλους του, ά - 

νήγγειλεν ότι ή παράστασις εληξε καί δυνά- 
μεθα ν’ άπέλθωμεν. Έ ξήλθομεν λοιπόν ά- 
παντες τοΰ κύκλου κρατούμενοι ό είς πλη
σίον τοΰ άλλου, εχοντες καί τον παϊδα έν 
τώ  μέσφ ημών ενεκεν τοΰ φόβου του. d

«Ένω λοιπον μεταβαίνομεν έκαστος εις 
τήν οικίαν του, ό παΐς μας έλεγε καθ’ οδόν 

ότι δύο έκ τών δαιμόνων οΰς ε’ίχομεν ίδει 
έν τώ  άμφιθεάτρω, ποοεπορεύοντο ημών πη- 

δώντες καί σκιρτώντες, καί δτέ μέν άνα- 

βαίνοντες έπί τών στεγών οικιών, δτέ δε κα- 

ταβαίνοντες έπί τοΰ έδάφους τής γής· δ δε 

ίερεύς μας έβεβαίου ότι ουδέποτε άλλοτε 

τώ  συνέβγ) νά ΐδν) μαγικόν κίκλον τοσοΰτον 

άλλόκοτον καί τρομερόν συνάμα, καί προ- 
σεπάθει συγχρόνως νά μέ καταπείση ινα πα- 
ρευρεθώ καί είς τρ ίτην παράστασιν, καθ’ ·$ν 
νά αϊτήσωμεν παρά τοΰ πανδαιμονίου, οΰχί 
πλέον συνετεύξεις μετά γυναικών, άλλ ’ άξιο- 
λογώτερα πράγματα· ήτοι, άνακάλυψιν κε- 

κρυμμένων θησαυρών· διότι μέ έθεώρει ώς 

συνεταίρον λ ίαν ευθαρσή καί άτρόμητον. Ού- 
τω  συνδιαλεγόμενοι έφθάσαμεν είς τά  ίδ ια , 
καί όλην έκείνην τήν νύκτα δέν ώνειρευό- 
μεθα άλλο τ ι  είμή δαίμονας.»

Ό  βιογράφος τοΰ Τσελλίνη σημειοΈ έν 

παρόδω, ότι δέν παρήλθε πολύς χρόνος με
τά  τήν σκηνήν ταύτην, καί δ Τσελλίνης πε- 

ριεπλέχθη εις διενέξεις μετά τσΰ προρρηθέν-

τος μάγου ίερέως, α'ίτινες έπήνεγκον τήν δ- 
λοσχερή παΰσιν τώ ν μεταξύ των φιλικών 
σχέσεων.

«’Αδύνατον ν’ άναγνώση τις , λέγει δ Κ. 
Brewster, τό διήγημα τοΰτο, χωρίς νά έν- 
νοήση, ότι οί λεγεώνες ούτοι τών διαβόλων 
δέν παρήχθησαν υπό έπιδράσεώς τίνος έπί 
τής φαντασίας τών θεατών, ά λλ ’ ότι ήσαν 

πράγματι οπτικά φαντάσμ ατα  εικόνες :h ά - 
ντικείμενα άντανακλώμενα υπό ενός ή πλει- 
όνων κοίλων, κατόπτρων ή φα/.ών. τ> Πΰρ ά- 
νάπτετα ι, καί αρώματα καίονται ινα σχημα- 
τισθή τό έδαφος ή τό περιθώριον τώ ν ψευδών 
εικόνων, οί δέ θεαταί αύστηρώς περιορίζονται 
έντός τοΰ μαγικοΰ κύκλου. Τά δέ πρός τό 
κοίλο ν κάτοπτρον παρουσιαζόμενα ά ντ ικ ε ί-  
μενα, άφοΰ έτοποθετήθησαν ουτιος, ώστε οί 
έν τώ  κύκλω νά μή δύνανται νά βλέπωσι 
τήν κατ’ ευθείαν υπό τοΰ κατύπτρου σχημα- 
τιζομέ/ην εναέριον εικόνα αΰτών, άλλ’ ούτε 
τό κάτοπτρον, ή σκευωρία ήτο ήδη έτοιμη  

ινα  ποίηση τήν ένέργειαν αυτής. Ά λ λ ά  καί ή 

περί αΰτών ένασχόλησις τοΰ μάγου άπέβα ι-  

νεν όλω; περιττή, καί ήδύνατο καί ούτος νά 
λάβη τήν θέσιν του μετά τών θεατών. Α ί ει
κόνες τών διαβόλων έσχηματίζοντο άπασαι 
διακεκριμένως έν τώ  άέρι άμέσως άνωθι τοΰ 
πυρός, άλλ’ οΰδεμία ήδύνατο νά θεωρηθή υπό 

| τών έν τώ  κύκλω. Τήν στιγμήν όμως καθ’ 
j ήν άρώματα έρρίπτοντο εϊς τό πΰρ ϊνα  παρά- 

γωσιν άτμόν, ή πρώτη συστροφή τοΰ άτμοΰ 

τούτου, άνυψουμένη διά μέσου μιας η πλειό- 

vcov εικόνων, εκαμνεν αΰτάς ν’ άντανακλών- 

τα ι είς τά  δμματα τοΰ θεατοΰ καί πάλιν νά 

διαλύωνται, ότε ή συστροφή δέν έπηκολου- 
θεΐτο καί ΰπό άλλων τοιούτων. Ό σον πλειό- 

τεραι συστροφαί άτμοΰ άνήρχοντο, τοσούτω  

καί πλειότεραι εικόνες καθίσταντο δραται, 
καί άπαν δέ τό σύμπλεγμα αΰτών ήθελε 
φανή διά μ ιας, ότε δ άτμός άθρόως καί ο- 
μοιοτρόπως διεχύνετο έπί τοΰ ΰπό τών εικό
νων κατεχομένου χώρου. Τά δέ μ ίγμ ατα
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τών «οχληρών καί δυσαρέστων οσμών* συνέ- 
τεινον είς τό νά έκπλήττω σι τούς θεατάς, 
καί καθισταν αΰτούς μάλλον ΰπείκοντας τή  
άπάτη, καί μετά τών άληθών φασμάτων 
τής σκηνής συμμιγνύοντας καί τά  υπό τής 
φαντασία, αυτών παραγόμενα.

Λ ύ σ κ ο λ ο ν  ά π ο β α ί ν ε ι  τ ό  ν ά  ά π ο δ ε ι χ θ ή  έ κ  

τ ο ΰ  δ ι η γ ή μ α τ ο ς ,  δ π ο ΐ α  μ έρη  τ ή ς  π α ρ α σ τ α -  

σ ε ω ;  έ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ ο  π ο α γ μ α τ ι κ ώ ς  ε ί ς  τ α  

β λ έ μ μ α τ α  τ ώ ν  θ ε α τ ώ ν ,  κ α ί  ο π ο ία  ή σ α ν  α 

π λ ώ ς  ά π ο κ υ ή μ α τ α  τ ή ς  φ α ν τ α σ ί α ς  α ΰ τ ώ ν .

Τό βέβαιον είναι ότι, ό τε π α ΐ; καί δ Γάδ- 
δ η ς  τοσοΰτον κατεκυριεύθησαν ΰπό τοΰ φό
βου, ώστε έφαντάζοντο βλέπειν δ ,τι δέν ΰ- 
πήοχεν έν τή  παραστάσει. Ά λ λ  ότε ο παΐς 
άνακράζει ότι τέσσαρες τρομεροί και παμ- 
μεγέθεις γ ίγαντες προσεπάθουν νά είσδύσω- 
σιν έντός τοΰ κύκλου, μας περιγράφει άκρι- 
βώς τό άποτέλεσμα οπερ ήδύνατο βεβαίως νά 

παοαχθή διά τής προσωθήσεως τών εικόνων 
έγγυτέρω τοΰ κατόπτρου, ώστε αι άντανα- 
κλάσεις αΰτών μεγαλυνόμεναι νά φα ίνοντα ι 
ποοβαίνουσαι προς τον κύκλον.

Είς τόν μετ’ έπιστασίας άναγινώσκοντα  
τό διήγημα, προφανές καθ ίστατα ι ότι, και- 
τοι δ Τσελλίνης δμολογεΐ ότι έτρεμεν ΰπο 
φόβου ώς καί οί λοιποί, δέν ήγνόει ομως καθ’ 
ολοκληρίαν τόν ένεργοΰντα μηχανισμόν διό
τ ι, 'ίνα ένθαρρύνη τόν παΐόα, έβεβαιου αυ
τόν ότι οί διάβολοι διετέλουν υπο τ/)ν εζοj -  

σιαν των καί ότι τά  φαινόμενα ήσαν άτμός 

καί σκιά.
'Η δέ άναφώνησις τοΰ παιδός, καθόσον 

άφορα τούς δύο δαίμονας τούς προπορευο- 
μένους τής συνοδίας, τούς πηδώντας και σκιρ- 
τώ ντας, καί δτέ μέν άναβαίνοντας έπί τών 
στεγών τών οικιών, οτε δε καταπ ιπτοντας  
έπί τοΰ έδάφους, δύναται νά λογισθή άπλώς 
ώς άποτέλεσμα νοός, ΰπό τό κράτος εισέτι 
διατελοΰντος τής ταραχής καί τοΰ φοβου τών 
έν τώ  άμφιθεάτρω τοσούτω τρομερώς δια- 
δοααατισθεισών σκηνών.

1 1 ,ν  /Ή  διασάοησις τοΰ αξιοσημείωτου τουτου

τερατουργήματος καθ ίστατα ι έντελής καί δια 
τής επομένης παραστάσεως, βασιζομένης ε*ι 
τών αΰτών άρχών. Ή  παράστασις αύτη ε -  
γένετο τό 4 8 0 2  ΰπό τοΰ Ιν. P h ilip sta l εν 
το'ίς θεάτροις Αονδίνου και ΕδιμβουργΛ, 
ΰπό τό δνομα «Φ αντασμαγορία», καί π α -  
ρήγαγεν έπί τών θεατών τά  μάλλον έντυπω- 
τικά  καί τρομερά άποτελέσματα. Γο θέα- 
τρον διέκειτο είς σκότος βαθύ καί ή σκηνή, 
παριστώσα σπήλαιον πλήρες τρομερών μορ

φών καί σκελετών έν εΐδει άναγλύφων έπί 
τών τοίχων αΰτής, άμυδρώς πω; διεφαινετο 
δ-’ άραιοΰ τίνος παραπετάσματος, αορατου 
όμως το ΐς θεαταΐς, έφ’ οΰ τά  σκελετώδη τα ΰ 
τα  φαινόμενα έξεικονίζοντο, καί δι’ οΰ λά μ 
ψεις άστραπών διήρχωντο, καί συγχρόνως 
βρονταί, πρός τόν σκοπόν τοΰ νά προδιαθε- 
σωσι τά  πνεύματα είς τήν τρομεράν παρά- 

στασιν, έκυλίοντο ΰπεράνω τών κεφαλών των 
θεατών. Α ί μορφαί καί τά  διάφορα τα ΰτα  
σχήαατα άντανεκλώντο έπί τοΰ παραπετα- 

σματος τούτου διά διπλών φακό», άποτε- 

λούντων τάς , ια γ ι* άc ·l a r t i - r a c · δ ετικά  
γανα λίαν ήμϊν γνωστά· άλλ’ είς τοιοΰτον 
τρόπον, ώστετά σχήματα έφαίνοντο, οτε μεν 

τ-ροχωροΰντα, δ τέ δέ ΰπαχωροΰντα γ ιγα ν-  
τ ι α ΐ ο ν  μέγεθος λαμβάνοντα, καί πάλιν σμ ι-  
κρυνόμενα, ώς ζω ντανά δντα κινούμενα, και 
άμέσως έν άκαρεϊ άναλαμβάνοντα τας σκε

λετώδεις αΰτών μορφάς. Τρομεραί δέ κεφα- | 
λα ί, μέ βλοσυρούς τούς οφθαλμούς καί τας  
σιαγόνας τρεμούσας, προσήγγιζον ένώπιον 
τών θεατών καί αίφνης έκ νέου άφανεΐς ε-

γίνοντο κτλ.
Μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  τ ε ρ α τ ο υ ρ γ η μ ά τ ω ν  τ ώ ν  τ ε 

λ ο υ μ έ ν ω ν  έ ν  τ ο ΐ ς  ά ρ χ α ί ο ι ς  μ υ σ τ η ρ ί ο ι ς  τ ώ ν  

Ε λ λ ή ν ω ν  κ α ί  Α ι γ υ π τ ί ω ν ,  έ π ί  τ ή  π ρ ο θ ε σ ε ι  

τ ο ΰ  ν ά  δ ο κ ιμ α σ θ ή  τ ό  θ ά ρ σ ο ς  τ ώ ν  μ υ ο υ μ έ ν ω ν  

κ α ί  τ ο ΰ  ά π ο δ ο υ λ ώ σ α ι  τ ό  λ ο γ ι κ ό ν ,  % ά ν τ α -  

μ ε ΐ ύ α ι  τ ή ν  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  α ΰ τ ώ ν ,  ή σ α ν  κ α ι  

τ ά  ά κ ό λ ο υ θ α  : Είς τ ό  β ά θ ο ;  σ τ ε ν ο ΰ  σ π η λ α ί 

ου ,  ο υ δ έ π ο τ ε  φ ω τ ι ζ ο μ έ ν ο υ .  ΰ π ό  τ ο ΰ  φ ω τ ό ς
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• ο, ήμερα;, λαμψις τ ις  προσομοία τή τώ  η- 1 
λιακών άκτίνων, αίφνης άναυγάζουσα, άνε- 
κάλυπτε τω  μυουμένω, έν μεγίστη άποστά- 
« ι ,  κήπους μαγευτικούς καί ανάκτορα με
γαλοπρεπή- ών το κάλλος καί ή μεγαλοπρέ
πεια κατεπειθον αυτόν νά άνομολογήση δτι 
τδ μέρος εκείνο ην τδ ένδιαίτημον τών αθα
νάτων θεών. Έ νταΰθα ο: θεοί ένεφανίζοντο 
αυτώ , τής παρουσίας των άναγγελλομένης 
υπο τών μάλλον άναμφιλέκτων προσηλώ
σεων. Έ βλεπεν ούτος καί ήκουεν αυτούς, δ 
νοΰς του διεταράττετο, η φαντασία του έξε- 
πληττετο , και το λογικδν του υπό τοσού- 
τοιν θαυμάτων κατακλυζόμενον, έγκατέλει- 
πεν αυτόν. Έκθαμβούμενος ουτω καί έξιστά- 
μενος προσεκύνει τάς ενδόξους καί υπερφυσι- 
κάς διαδηλώσεις, καί γονυπετής άπένειμε 
τήν λατρείαν του ενώπιον τής βεβαίου π α 
ρουσίας τής θεότητος.

Ο: μαγευτικοί ούτοι κήποι καί τά  μ εγα
λοπρεπή άνάκτορα, τά  τοσοΰτον αίφνιδίως 
προκύπτοντα έκ τοΰ βάθους τής σκοτίας, καί 
λαμπρών φωτιζόμενα ύπο φώτων μαγικών, 
η μάλλον ε:πεΐν,)ύπό τοΰ ίδίου αυτών ήλιου, 
ως λέγει δ Β ιργίλιος (1), έπαναφαίνονται 
έν τώ  καθ’ ήμας α ίώνι, διά τοΰ, δικαίω τώ  

λόγω θαυμασμένου, νεωτέρου έφευρήματος, 
τοΰ καλουμένου J c n p d u a t o c  (2) Τδ κυριώτε- 
ρον τέχνασμα αυτών συνίστατο εϊς τον τοό- 
πον τοΰ ρίπτειν τδ φώς έπί τών α ντικ ε ιμ έ
νων, ενώ 6 θεατής διέμενεν έν τόπω σκοτει- 
νώ. Τοΰτο οΰδεμίαν παρείχε δυσκολίαν, κα
θότι έ μυούμενος εϊσέδυεν έκ τοΰ ένδς υπο
γείου διαχωρίσματος τοΰ σπηλαίου είς τδ έ- 
τερον^και επειδή, ότε μέν άνυψοΰτο εις τον 
αερα, ότε δε πάλιν κατέβαινεν, ήδύνατο ευ
κόλως νά νομίζη έαυτδν έν το ϊς έγκάτοις 

τή ; γης ευρισκόμενον, ώς έκ τοΰ περικυ-

(11 S A e m q u e s u n m ,  s t iu  l u m in a  n o r o n d t ,
(Uirqel, A o e i d  Lid Vi π χ . 6H,

( 1 )  W j o z ' x x .  Εϊ/.ών u z y x l r t  ? υσιχ&ν ά ν τ κ ε ^ 'ν ω ν  χα- 
ταυγϊζομένη Οκό *:„,το3 Γφωτός χτλ. ·Ε?εύρι}α!( _ο3
Duquerre Esuton i z i  t ,j3 1822 χΡονολο^μίνη.

κλοΰντος αύτόν σκότους. Έ κ τούτων άσφ*- 

λώς συμπεραίνομεν, δτι 0? θα υ μ α το υ ρ γ ο ί  h -  
ροφανται τών μυστηρίων, οί πολυειδών ταό- 
πων απάτης έφευρεταί, ουδόλως ήγνόουν τάς  
αρχας έφ’ ών τδ Διόραμα βασίζεται. Ά π λ ή  
παρατήοησις ήρκει ινα άνακαλύψη αύτάς, ά 
νευ τής συνδρομής άλλης τινός τέχνης. ’"Αν 
μακρός τις  διάδρομος είς δάσος σκιερών 

δένδρων καταλήγη, φω τίζητα ι δε έξ ένδς 
μο'νον άκρου αύτοΰ, ή πέραν τοΰ δάσους π ί - ’ 
ρίβλεπτος εκτασις θά φαίνηται πλησιεστέρα, 
καί θέλει παρουσιάζεσθαι τοϊς βλέμμασι τοΰ 
θεατοΰ ώς ή τοΰ Διοράματος είκών.

Ας ίδωμεν δπόσον άπλοποεϊται ή άπατη  
εν τοΐς καθ’ ήμας χοόνοις, διά τής ένώσεως 
οιαφόρων μηχανισμών. Συνοψίζομεν 7;ρό; 
τοΰτο τήν περιγραφήν τήν διδομένην ύπο τήν 
λέξιν «Διόραμα» έν τώ  άγγλικώ Ε γκυκλο
πα ιδ ική  Αεξικώ «P enny Cyclopedia».

« Γδ ίδιάζον ’'μαγικόν αποτέλεσμα τοΰ 
5 “ιο?άματο;, προέρχεται κατά μέγα μέρο;
» έκ τοΰ τρόπου καθ’ 8ν ένδείκνυται ή εί-  
» κών, θεωρουμένη διά τοΰ προσκηνίου τοΰ 

θοάτρου. Πέραν τοΰ προσκηνίου τ ίθ ετα ι ή 
» είκών είς το ιαύτην άπόστασιν, ώστε τδ 

» φώς σχηματίζει έπ’ αύτής γωνίαν, κ α τα -  
» πίπτον έξ οροφής άοράτου καθισταμένης 
» .(ο θεατή. J οΰ φωτός συγκεντρουμένου 
» ούτως έπί τής είκόνος, τό αποτέλεσμα έ- 

» π αυξάνει ούσιωδώς, έκ τοΰ οτι 0 θεατής 
» διαμένει συγκριτιχώς έν τώ  σκότει, ούδέν 
* άλλο φώς δεχόμενος εϊμή τό έκ τής έπι- 
» φανειας αυτής τής είκόνος έκπεμπόμενον.
” ''Εν έ'" ? ον " ? ίσ τα τ ικ ό ν  μεγάλως σϋντεϊ- 
» νον πρός τήν άπάτην είναι ή’ μεσολαβούσα 
» άπόστασις, καί δτι τά  πλάγ ια  τοΰ προσκη- 
» νίου εκτείνονται γωνιωδώς πρός τήν είκό- 
» να καί, καλύπτοντα τά  άκρα αύτής, πε- 

» ριορίζουσι τό φώς έν αύτή τή σκηνή. Ό  ά- 
» ποκλεισμός λοιπόν ουτος παντός άλλου άν- 
» Τικειμένου όράσεως, έκτδς τών έν τή  εί- 
» κόνι έζωγραφημένων, τοΰ οφθαλμού μή έ- 
» χοντος άμεσον κανόνα συγκρίσεως μεταξύ

/
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- » αληθών. ή ψευδών παραστάσεων, παρέχει 
„ είς τό είδος τοΰτο τοΰ θεάματος μεγάλην 
» καί εκπληκτικήν ποικιλίαν. Τό φώς δύνα- 
» τα ι νά σμικρυνθη % αύξηθή κατ’ άρέσκει- 
» αν, άνεπαισθήτως ή άναφανδόν, νά παρι- 

I  Λ ^ τά β α σ ιν  έκ τοΰ συνήθους φωτός τής 

» ήμέρας είς λάμψιν ήλιακήν, καί εξ αυτής 
» πάλιν είς συνννεφώδη ομίχλην ή εις κνε- 
» φας εσπερινόν άπασών των παραλλαγών 
» τούτων παρεχουσών τώ  διοράματι χαρα- 

I » κτήρα φυσικόν ύπερ π άντα  άλλον τρο,.ον 
» ζωγραφικής ή σκιαγραφικής τέχνης. At δέ 
» παραλλαγαί αύται καί διάφοροι μεταβά- 

I » σεις παράγοντα·, διά μέσου διάφορων θυ- 
I » ριδίων, προστεθειμένων έν τ ή  έκ σκιερών 

» ύέλων έσχηματισμένη οροφή, ’άνοιγομένην 
» ή κλειομένην άναλόγως τής άπαιτουμένης 

I » έλαττώσεως και αύξήσεως ή ετέρας τοΰ 
I » φωτός τροποποιήσεως. Προσέτι μερη τινα  

» τής εικόνας είσί διαφανή, έφ’ ών προσπί- 

I » πτον τό φώς δπισθεν, παρεχει ζωηροτέραν 

Ι » λάμψιν. π τ λ .»
Ό  συνδυασμός λοιπόν διαφανών, ήμ ιδ ια -  

I φανών καί σκιερών ,χρωματισμων, προσβο/ι- 
θούμενος ετι πλεΐον υπό τής τέχνης τοΰ ποι- 

κίλλειν τά  τε άποτελέσματα καί τόν βα
θμόν τής σκιάς καί τοΰ φωτός, αποκαθιστα  

I το έντελεστερχν <pi><7L)C7)v 7rocpoc(7T(X-

I σιν.
Διά τών αύτών μέσων δύνανται νά φανώσι 

μορφαί σχηματιζόμεναι, ένθα οί θεαταί έθε- 

I ώρουν άπλώς έδρας κενας· βράχοι κ α ταπ ι-  
I πτοντες, ζοφώδεις νεφελαι βροντής χαριεσ- 

σανκοιλάδα έπισκιάζουσαι, και καταστρεπτι
κά*. χιονοστιβάδες μεταξύ τών εις τους προπο- 
δας τών δρέων ειρηνικών κατοικιών.

Έ ν τώ  έν Παρισίοις έκτεθεντι διοραματι 
τώ  1 8 2 6 , παρίστατο τό ήρειπωμένον μονα- 

στήριον τοΰ Α γ ίο υ  w a iu lrille , τό πλησίον 
τής πόλεως Ρουέν. Μία τών θυρών αύτοΰ β ί
αιοι; ήνοίγετο καί έκλείετο, ώς αποτέλεσμα 
δήθεν σφοδρού άνεμου. Οτε ηνοιγετο, έκτε-

ταμένη ωραία πεδιάς έθεωρεΐτο πέραν αύτής· 
σκιαί δένδριον επιπτον επι τών παλαιών το ί
χων αύτοΰ, μάλλον η ήττον βαθεΐαι, ανα- 
λόγως τής δρμής μεθ’ £ς τά  νέφη διήρχοντο 
ύπεράνω τών ερειπίων, διακοπτοντα κατα  
τό μάλλον ή ήττον τάς άκτΐνας τοΰ ήλιου.

"Οτε λοιπόν τά  τεχνάσματα  τα ΰ τα , τά  

ουδόλως έκτιμώμενα, άλλά μάλλον έν ολι
γωρία τιθέμενα υπό τώ ν φιλοσόφων, έςε- 
πληττον τόν εύπιστον θεατήν, προκατειλημ- 
μένον ήδη δντα και υπό άλλων φαινομενι
κών θαυμάτων, έντός τοΰ ναοΰ τών μυστη
ρίων τής άρχαιότητος, πώς ήθελε όυνηΟή 
ούτος ν’ άμφιβάλλτι περί τής πραγματικό- 

τητος αύτών, ή νά φαντασθή ότι αυτα δ-ν 
ήσαν αληθείς παραστάσεις εμψύχου φύσεως;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ .

MEPOS Α'.

ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Α
Έ ν τοΐς άρχαιοτάτοις χρόνοις τοΰ κοινω

νικού βίου, δ χαρακτήρ τοΰ ίεοέως και ο του 
ιατρού συνυπήρχον πάντοτε έν τώ αύτώ  

προσώπω. Οί Παγές τής Βραζιλίας εΐσί συν
άμα ιερείς, έξορκισταί καί ιατροί· θεραπεύ
ουν νόσους έκμυζώντες τό πάσχον τοΰ σω- 
ματο μέρος καί πτύοντες ακολούθως είς λάκ
κον πρός άποδιοπόμπησιν δήθεν τοΰ κακο- 
δαίμονος δν νομίζουσιν αίτιον τοΰ νοσήμα
τος. Οί ίερομάγοι δ’ ούτοι, καί συγχρόνως ι
ατροί, άποτελοΰσι σωματεΐον είς 8 ούδείς ε- 

στι δεκτός,άν μή πρώτον υποστή τάς σκλη- 

ροτάτας τής μυήσεως δοκιμασίας.
Έ ν ’Αρμενία τό πάλα ι, υπό τήν επωνυ

μίαν Ή χω ν  η X a p a M c o r ,  οί θεοί έλέγοντο 

δτι έπανήγον είς τήν ζωήν τούς έν τώ  πεδιω  

τής μάχης άποθνήσκοντας ήρωας διά τής  

έκμυζώσεω; τών πληγών αύτών. 'II Αγκου- 

ϊτ ία  ή Ά γ κ ιτ ία ,  άδελφή τής Μηδείας ή τής 

μαγίσσης Κίρκης, έγκατεστάθη έν̂  Ί τα λ ί? ,  
πρός τόν σκοπόν κυρίως τοΰ ν’ άξιωθή αύ-
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τοθι λατρείας καί βωμών, έφαρμόζουσα τάς 
ιαματικάς αυτής γνώσεις έπί τών νοσημά
των τώ ν λυμαινομένων την χώραν εκείνην. 
Jlap αΰτοΐς ο! έν ’Ιταλ ία  Μαρσοι έδιδάχθη- 
σαν την τέχνην τοΰ γοητεύειν τούς δϋεις.

Εν τη Αρχαία Έ λλάδ ι, /„αί μετά την
πολιορκίαν ακόμη της Τρωάοος οί υίοί τών
Θεών και οι ήρωες έγίνωσκον άποκλειστικώς
τά  μυστήρια της ιατρικής και της χειρουρ
γ ό ς .

Ο Ασκληπιός, π. χ ., ο ιατρός τών ’Αρ
γοναυτών, ελατρεύετο ώ ; θεότης μετά θά
νατον. Ή  Ρώμη έν τώ  4 6 2  ετει άπο κ τ ί
σεως αυτής, απαλλαχθεΐσα της νόσου πανώ- 
λους ανιδρυσαντο ναόν τώ  Θεώ τούτω  της 
Ιατρικής, όστις, καθά ΰπό τοΰ χυδαίου λαοΰ 

υπετιθετο, ειχε μεταβή έκεΐσε έν σχηματι 
οφεως και κρυβή μεταξύ τών καλαμώνων 
τοΰ Γιβερεω; ποταμοΰ. Παρίστατο δέ κρα
τών βακτηρίαν εν τη  δεξιά χειρ'ι. ΙΙερ'ι δέ 
την βακτηρίαν ταυτην ήν £φις περιειλιμμένος. 
Οί οφεις ήσαν ιδίως άφιερομένοι αΰτώ, οΰ 
μόνον διότι οί αρχαίοι ιατροί έποιοΰντο χρή- 
σιν αΰτών έν τα ΐς συνταγαϊς των, άλλά δι
ότι ο όφις έστΐ σύμβολον συνέσεως και ποο- 
βλεψεως αρετών— άναγκαιοτάτω ν τώ  ta- 
τρικώ έπαγγέλματι.

Εν Α ιγυπτω  η θεουργία (1) διένεμε με
ταξύ τρι«κονταεξ εναερίων πνευμάτων τήν 
επιστασίαν τών διαφόρων μελών τοΰ ανθρω
πίνου σώματος. Οι ύε ίερεΐς έπιοΰντο ιδ ια ι
τέραν έπικλησιν Ικάστου τών πνευμάτων, 
ινα τη συνεργεία αΰτοΰ, έπιτΰχωσι τής θε- 
ρα,.^,ιας τοΰ παρ αυτο>ν νοσηλευομένου μέ
λους. Ες Α ίγυπτου δ ,  ώς γνωστόν έσχον 

τήν καταγωγήν τά  συνταγολόγια τά  διδά
σκοντα την χρήσιν τών θυτών έν τή  ιατρική. 
Α λλά τά  συνταγολόγια τα ΰτα  ήσαν οαως 

μαγικά.

Ο εκ ΙΙρουσης τής Βιθυνίας άριστος ια 
τρό; τοΰνομα Ά σκληπ ιάδης, καθίδρυσεν έν

(1) θεουργια. ’Αγυρτεια 0εουργοΰ είοος μαγεία; 
ώς οηΟε > έκ συν:ργε(ας θ;ο«.

Ρώμη, ένθα έξήσκει τό έπάγγελμα αΰτοΰ 
περι το 6()ον ετος π. X , σχολήν ιατρικήν. Οί 
οπαδοί αυτοΰ απηγγελλον έπωδάς, έθεράπευ- 
ον νοσους, διισχυριζομενοι ότι αΰτός 5 θεός 
τής ιατρικής Ασκληπιός υπηγόρευε δήθεν 

αυτοΐς έν ονειρασι και οπτασίαις τόν τρόπον 
τής θεραπείας. Γοΰθ όπερ έν παρόδω μας ά- 
ναμιμνησκει τά  λεγάμενα ΰπό τοΰ Ά ριστοφά- 
νους περί τοΰ τυολοΰ θεοΰ Πλούτου:

«Ουκουν ιατρόν εϊσαγαγεΓν οην τ ινά ; __
«Τ :; ο ί] - ’ ΐα τρ ίς  Ιστt νϋν εν τ»; πόλει;

“Ούτε γαρ δ μ α θ ό ; ούοέν c- τ ’ , ουΟ' ή τε’/ νη .—  
«Σκοπωμεν· —

Αλλ* οΰκ εσ τ ιν .—
0 1 5 ’ Ιμοί 5οκε“. — 

«Μ α Δ·.’, ά λλ ’ δπερ π άλλα ι παρασκευαζόμην 
* ’Ε γώ , X α τ  α κ λ  ί ν ε t ν αΰτόν ε ι ς  ’Α σ κ λ η π ι ο ύ ,  

«ϋρ ά τ ισ το ν  Ι α τ ι .  » — (Ά ρ ιατοφ : Π λούτο;. 4 0 6 .)

’Εξ ών συμπεραίνομεν δύο τινά· 1 ον οτι τό 

επάγγελμα τοΰ ιατρού κατά τήν έποχήν τοϋ 
( Αριστοφανους ολίγον έτιματο έν Ά θήναις· 

και 2ον ότι άπέστελλον ένίοτε τούς νοσοΰν- 
τας ινα  κοιμηθώσιν έν τώ  ναώ τοΰ ’Α σκλη
πιού, ένθα, ώς έφρόνουν, ό θεός ουτος ΰπεδεί- 

κνυεν αΰτοΐς καθ’ ύπνον φάρμακόν τ ι  ϊα μ α τ ι.  
κόν τής νόσον των. Κ αθ ’ ό'σον δ’ άφορα τούς 

έν Ρώμη ιατρούς βέβαιόν έστιν, οτι ή εγκρά
τεια , η ησυχία τοΰ νοός, τά  έπιβαλλόμενα  

λουτρά, καί οΰχ ήττον γ τών νοσούντων πε- 
ποιθησις επι τή, επιστημη τών Ά σκληπ ιαδώ ν  

άνεπλήρουν τήν θείαν παρέμβασιν και έπέοε- 
πολλάκις τό ποθούμενον. —

Τά θερμά μεταλλικά υδατα, πλειότερον έν 
χρήσει παρά τοΐς άρχαίοις η τά  νΰν, ήσαν α
φιερωμένα τοΐς θεοΐς· ήτοι, τ ώ ’Απόλλωνι τώ  
’Ασκληπιώ καί τώ  ΤΙρακλεΐ. Ό  ιερός χαοα- 
κτήρ τών ιαματικώ ν τούτων ΰδάτων διέμεινε 
λείψανον τώ ν αρχαίων δεισιδαιμονιών μέχοι 
τής σήμερον. Ό  Ά γ γ λ ο ς  Losbroko έν τώ  
συγγράμματι αΰτοΰ a British M onachism * 
αναφέρει οτι, έν μέρει τ ιν ί καλουμένω N ells’ 
Point, υπάρχει ώραΐον φρέαρ ε-’ς 3 μέγας ά-  

ριθμός γυναικών προσέρχονται τήν Μεγάλην 

Πέμπτην, καί άφοΰ πλύνωσι τούς οφθαλμούς
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Των έκ τής πηγής ταύτη ; ,  ρ ίπ τουπ  εντός αυ
τής μίαν περονίδα (καρφίτσα·»), Ά π α ^  δε 
προσέτι τοΰ ενιαυτού, ότι. εις τό φοεαρ τοϋ 

Αγ. Μαοδρινου (b. Mardnu’s W  e ll) ,  ο ’· χ ω 
λοί προσερ/όμενοι τό εσπέρας, ένέθετον έφιε- 

ρόματα έπί τοϋ έκΐΐσε βωμοΰ, επινον έκ τοΰ  

ΰδατος καί τήν επιούσαν πληοοϋντε; ε/.αστος 
άνά υ, ίαν  φιάλην ές αύτοΰ, τήν έλάμβανον 

μεθ’ εαυτών άναχωροΰντε;. ’Εν Βαλσιγγάμ·/), 
ώοαΐον λιθόστρωτον κατεσκευάσθη διά  τούς 

προσκυνητάς, ένθα υπήρχε καί ιερόν τ ι  φρ:αρ 

κ « ί  σταυρός παρακείμενος, απέναντι τοΰ ο 
ποίου οί προσκυνηταί, γονυπετοΰντε;, επινον 

έν κατανύζει έκ τοΰ ίίδατος. «Τά καθιερωμένα 
» ταΰ τα  φρέατα, προστίθησιν ο Fosbroke, ΰ-  

» ποδηλούσιν άπλώ ; τήν έπίγ^ωσιν τών ΐδ ι-  
» οτήτων τών μεταλλικών ΰδάτων, ά λ λ ’ έξ 

» άααθεΐας αί ιδ ιότητες αΰτα ι άπεδίδοντο  

» μ ε τ ’ εΰλαβείας εις αιτ ίας δπε;φυσ'.κάς. « ’£ν 

La iCashire, ωσαύτως τής ’Α γγλ ία ς ,  υπάρχει 
τό ιερόν φρέα^ τοΰ 'Αγ. Βινιφρίδου, έφ’ ου ά-  

νηγερθη καί παρεκκλνίσιον υπό τ ή ;  πλουαίας 

οϊκογενείας Στάνλϊϋ έπί τή ; βαοιλείας 'Ερ
ρίκου Ζ'. Ό  ’Ά γ γ λ ο ς  φυ^ιοί'στωρ Πένναντ ά -  

νχ-ρέρϊ'. οτ ι  προσκυνηται έφαίνιιντο συχνάκ ις  

έν αΰτώ ίστάμενοι έντό; τοϋ ΰδατος μέ/ρι 
το ΰ λ α ιμ ο ΰ ,  Ιν μεγίστν) συντριβή ψυχής, έπί 
πολλάς ώρας, προσευχόμενοι καί ποιοϋντε; ώ- 
ρισμένΟν τ ινά  αριθμόν περιστροφών καί οτι  
ή εΰσέβεια αΰτώ ν έπί τοσοΰτον πολλάκις άνή-
γετο βαθμόν, ώστε χαί 9ά;ατον ,έπέφεοε τοΐς 
έθελοθρήσκοι; τούτοις.

Ό Χριστιανισμό; δέν ηδυνήθη έν ’Α-,σία καί 
Εΰρώπ^ νά καταστρέψ-j καθ’ Ολοκληρίαν τά ; 
επικρατούσα; ποολήψει; τοΰ Πολυθίϊσμοΰ. Αύ 
τα ι άνε-ράνησαν μετά μείζονο; δυνάι/.εω; κα 
τά τόν μεσαιώνα, οτε οί 'Ιουδαίοι, μεθ’ [ό'λην 
τήν αντιπάθειαν ·$ν ένέπνεον το ΐς Χριστιανοί;, 
ήσαν όμως σχεδό/ οί μόνοι χειρουίγοί των 
ηγεμόνων καί βασιλέων1 αί δε αξιοσημείωτο·, 
θΐραπεϊαι, α; έξετέλουν, εΐκάζοντο ώ ; άποτε
λέσματα υπερφυσικής τινο ; ένεργείας. Ή  δ> 
εικασία αυτη έπεβεβαιοϋτο καί όπό τή ; εντό

νου μυστ-.κό'.ητο; τών συνταγών των, παρα- 
λ ’Λφθϊΐσών πιθανώς έκ τών Αράβων. ’Ενησμε- 
νίζοντο οθιν πολλά/.ι; βλέποντε; τούς Χ ριστι
ανοί); αΰτών αντιπάλους, άπονεμοντας αΰτοΐ; 
ΰπε-,φυσικά; άρετά;. ’Αλλά, δυοτυχώ;, μετά 
παρέλϊυσιν οΰ πολλοΰ χρόνου, σφοδροί τ ινες 
οπαδοί τοΰ Χριστιανισμού, όνή^γελλαν θαυ- 
μασίας τ .νά ; θεραπείας πρό; άντίδρασιν κατά 
τής επιρροής τών ’Ιουδαίων. Ώ ; λοιπόν τό 
πάλαι Ιν τώ  εν τ·?ί νήσω Κω ίθνικώ ναώ τοϋ 
Ασκληπιού, άνεκρέμαντο αφιερώματα χρυσά 
τε καί άογυρα παριστώντα τά θεραπευθίντα 
μέλη τών νοσούντιον, ού-ω καί ε ν τ υ ι  μητρο- 
πολιτικοΐς ναοϊ; τής Εσπερίας Ευρώπης, άνε- 
φαίνοντο κνήμαι, βραχίονες, ρινε;, κ τλ . ώς ι
ερά μνηυιόουνα τή ; τελεσθείσης αΰτών θερα
πείας.

*11 συνήθεια τοΰ άποδιδόναι υπερφυσικήν 
δΰναμιν εΐ; τήν ό'λως φυσικήν ενέργειαν τών 
φαρμάκων, καί ιδίως τών έ“ μυσ ιικότητι δ ια - 
τηιουμένων, διεσώθη μέχρι τή ; σήμερον. Οί 
άριστοι τών ιατρών λέγουν, π .χ ., δτι τό μόνον 
άντιφάρμακον κατά τής δήξεω; τών λυσσώντων 
ζώίον είναι η άμεσο; καυτηρίασις τή ; πληγής 
διά πεπυρακτωμένου σιδήρου. Ο τρόπο; ούτος 
τ ΐ ;  θεραπείας διετέλει έν χοήσει έπί πολλού; 
αιώνας έν Τοσχάν/) τή ; ’Ιταλίας καί εν τισ ιν 
ά'λλαις έπϊρχίαις τής Ευρώπη;" Ά λ λ ’ ό πε- 
πυρακτωμένος ούτος σίδηρος, δ έπενεγκών 
τ /jv θεραπείαν, ήν βεβα ίως  είς έκ τών ήλων 
τοϋ Τιΐλίου Σταυρού ή ώρειλε νά ήναι, κατά 
τήν κοινήν δοξασίαν.— 'ΓΙ άγυρτεία, ϊ/Χ ΰπο-

I I  y }  · % ν  1 ί  1 #κουφί] την ενεογειαν των φυσικών αίτιων, απέ
διδε πολλάκι; μαγικόν ούναμιν είς πράγματα 
άσημάντου φύσεως. ’Αγύρτης τις, ΰπό τοϋ 
Φίομούνδου άναφερόμενος, έν τΐι κ περι Γοη
τειών Πραγματεία s του (Iract. cl© F asc i-  
uatione), συνεοούλευε φάρμαχον τ ι κατά τής 
φθίσεως καί τοϋ ΰδροπυρέτου, όπερ καθ’ εαυτό 
ή/ άπολοΰστατον* ή σκευασία του ομως δεν 
ώρειλε νά γείννι S-.ά τοϋ κοινού πυρός, αλλ’ 
ώ ; ές?.ς: Ποιόνιον ίπρεπε νά κατασκευασθ·^ έκ 

μηλέα; άρτίως κιραυνοβοληθείση;, καί δι’ αύ-
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ιο ύ  νά πριονίζηται ξύλινο; οΰδό; 9 ίρα; δι’ η; 
πλεϊστοι είχον θιέλθει, μεχρισοΰ ή ενδελεχής 
άνάτριψι; τοΰ εργαλείου τούτου έπί τοΰ οϋδοΰ 
παραγάγιρ φλόγα! Τό άλλόκοτον τη ; τοιαύτης 
συνταγής ένέπνεε π-ποίθησίν τοϊ; εΐ; τό φάρ
μα κον τοΰτο προστρέχουν* τό δέ λίαν δυσ/ε 
fs; τή; επιτυχοϋ; έκτελέσεω; αύτοΰ, έξησρά- 
λιζεν εκ προοιμίων, εν περιπτώσει αποτυχία;, 
τό «λά νθ υ το ν  τοΰ φαρμάκου. Τό παράδειγμα 
τοΰτο είναι έκ τών ισχυρότερων άιτίρ δυνάμε-
θ* ν’ αναφέρωμεν, άλλά μά; υπομιμνήσκει καί 
ετερά τινα.

ΙΙρο; θεραπείαν τή ; ίξαρθίώσεω; τού οστοϋ 
τή ; κνήμης, δ Κάτων (De re rustic^ α περί 
Αγροτικών ») συστήνει τήν εφαρμογήν λεπτών 
σα »ιόων ουτω πω ; διατ^θεμέ^ων, ώστε να 
σογίο ίτώ σ ι τό βεβλαμμένον μέ.ο ; έν ιί] φυ' 
σιχή αυτοΰ θεσε,. Ά λλά συγνρόνω; σημει^ϊ 
καί λ ίΐε .ς τ ινά ; μυστηριώδει,, &; οφείλουν νά 
απαγγέλλωσι, γινομένης τή ; έπιδέσεω;, χαί 
εξ ών μόνων υτετιθ=το εξαρτωμένη ή μαγική 
τελεσφόρνισ<ς τή π ιάξεω ;.

Επιγραφή τ ι; ,  υποτιθεμένη τό πάλαι ΰπάο- 
χουσα έν τώ έν Ρώμη ναώ τοΰ Άσκλ/;π.οΰ, 
μας παρέ/ε τρία παραδείγματα τών διαφό
ρων τςοπων καθ’ οδ; ή &ΰπι·ιτία συντίλεϊ ποό; 
την άγυοτείαν. 1 Ο^δεν τό θαυιχαστόν έν τώ 
σταματαν τήν αίμοπτυσίαν διά πικραμύγδα
λ ω ν  καί μελιτο;· διότι τά πικραμύγδαλα ή 
-ά γγαρτα  (κούκουτσα τοΰ οοδαιίνο., καλώ; 
βρέχόμενα, άναδιδουν υδροκυαπκόν ό ;ΰ δπερ 
σταματα τήν ροήν τοϋ αίματος. Ά λ λ ’ δταν δ 
Θεό;, ι α  θεραπε^θή δ πόνο: τ ώ ν  πλευρών, σ υ ν -  

τάσστι τοπικόν επίδεσμα συνιστάμενον κυ :ίω ; 
εκ τή ; εκ τοΰ βωμοϋ συναγόμενη; τέφρα:, 
συμπεραίνομεν εΰκόλω; δτι οί ιερείς αΰτοΰ, 
συνεμίγνυον έτερόν τ ι φάρμακον μετά τη ; τ έ ’ 
φρα; ταύτη ;. 2 . Έάν αλοιφή τ ι ; ,  έν { τό 
αίμα J e vx o v  πετινοΰ συνεμιγνόετο μέλιτι, 
ουτω ; έπέφερε τό σωτηριώδε; αποτέλεσμα, ε
πιτρέπεται βεβαίω; ήμϊν ή υπόθεσι;, δτι τό 
αιμα τοΰ πτηνοΰ συνετέλει άπλώ ; πρό; τό ε
π ικ α λύπ τε ι διά μυστηρίου τήν σκευασίαν τοΰ

φαρμάκου 3. Τυφλό; τ ι ; ,  μετά τ ινα ; γονυκλι
σία;, εττέθετο τήν έπί τή ; έπιφανεία; τοΰ βω
μοΰ ίσταμένην χεϊρά του επί τώ·> οφθαλμών 
καί αμέσω; άνεβλεψε, Τό άληθέ; δμω; έστιν 
οτι ουδεποτε απώλεσε τήν δρασίν του' καί πι· 
θανώ; τό τεχνατμα τοΰτο έξετελέσθη έν κρι- 
σιμωτατίί) τινι στιγμή , καθ’ ή» ήτο έπάναγκε;, 
ώστε ή παρακμάζουσα φ/μη τοΰ τε Ά βκλη- 
πιοϋ και τοΰ ναοΰ του ν’ αναλάβη νεαν τινα 
αναζωογό ̂ ησιν. —

Οταν άκούωμεν νά διηγώνται πεοί τών 
Οαΐ'μασιων εκείνων νηστειών ά ; τ ινε ; έπεβά- 

! λοντο εαυτοί; έπί πολλά; ήμ?’ρα; καί εβδομά
δα;, δικαιούμεθα νά κατατάζω^εν αυτά ; με
τά τώ ν Αραβικών Νυκτών, τή ; « Χ αλιμά; s 
(ιοε νύκτα ; 137  καί 138)' άν α !; ακατα
νόητοι απο/at βρωυάτων περιγράφονται. Ά λ 
λ ’ έπειδή αί διηγήσεις αύτ*ι είσ i «λεϊστα ι 
τόν ϊριθμόν, δέν δυν«(/εθίι β ίβα ίω ; νά τά ; 
άποδώτωυβν καθ’ δλοκληριαν είς τόν πόθον 
τοΰ απα ιαν, καί ν’ αποφανθωμεν δτι άπασαι 
στεροΰνται ΰποστάσεως.

”Α; παρατηρησωμεν έν πρώτοι;, δτι οΰσίαι 
τ ινέ ; κέκτηνται τήν ιδιότητα τοΰ άναστέλλειν 
τήν πείναν και τήν δίψαν. Τοιαΰται π . χ . εί- 
σί τά φύλλα τοΰ ταβακου ή καπνοΰ τή ; ’Αμε
ρική; και τοΰ Περουβιανό) κοκκοφοίνικο;. Τ ι
νέ; μάλιστα προέβηααν έπί τοσοΰτον, ώστε 
να εΐιτωτιν on, cc* ετερον τών ^)υτών τούτων 
κρατηθη εν τω  $τοαατ& ανθρώπου^ οττις ε?ρ- 
νά σθη  δ ι '  δλης t r , ;  f juipoc;  ασιτο ;, ©iXst κα· 
ταστ^άΐΐ αυτόν ε κ. λ ν όν νά ϋποοέρτρ τήν ττει- 
vav. τε γνωστόν ευτ^ν, οτι τό οπίον
κ έκ τη τ ίΐ, κατά τινα βαθμόν ,  τήν δύναμιν του 
κατεο  α^ειν ttjv atc9/;7iv τη^ 7ϊε{ντ<ί. fO τα*· 

χυδρόμο; τή ; Τουρκίας, δ έκτελών έφιππο; 
μακρά; καί κοπώδεί; οδοιπορία; άνευ τινό ; 
αναπζο ίEajjj προίΛΤίθε^εται χ̂εΟ1 ενό^ g ικ α ίο υ  
περιέχοντο; τροχίσκου; ες οπίου (p astilles  
d’ opium) καί δταν αΐσθάνηται εαυτόν λίαν 

κεκοπίϊκότα, χ.αταβαίνει τοϋ ίππου, ανοίγει 
τό σακκίον, τρώγει εν» τροχίσκον, προσφέρει 
δύο τ φ  ίππω του, καί εΐτα ίππεύων έκ νέου

προβαίνει εΐ; την οδοιπορίαν του μετα τοσαυ- 
τη ; φαιδρότητο;, δσην ει/_ε τήν στιγμήν τή ; 
άναχωρήσεώ; του, καί ουτω ; αμφοτεροι, αν 
θρωπο; καί ζώον αναψυχήν λαμβάνοντε;, κ*- 
ταδααάζουν την αισθησιν τή ; π*ινη;.

i 1
Γ0 ’Ιταλό; ΐχτρό; καί φυσιογράφο; Μ αττιώ- 

λη ;, έν το ί; * Δ.οσκορίδου Σχολίοι; αυτοϋ 
( Com m entar in  Dioscc > rid.) ,  άποδίδωσ^ 
τοϊ; 2κύθαι; τήν χρήσιν φυτοΰ τινο ;, νοστίμου 
τήν γεΰσιν καί τοσοΰτον δραστικοΰ πρό; τό α* 
ναπληοοϋν τήν τροφήν, ώ ττε διά τή ; ενεργεί»; 
αΰτοϋ ή ζωή παρετάθη ένίοτε έπί (h iihxa o . la c  
ήμ ίρ α ς .  Τό φαινόμενον τοΰτο θαϋμα ήδύνατο 
νά έκτελεσθή κχί διά τή; εί; μικρότατον ό’γκον 
οκευασίας εξόχω; θρεβτικών τινων ουσιών, lit; 
παρο4ι*οί.ιυ τεχνά ιματο; χρήσιν δυναμεθα ν’ α- 
ποδώσωμεν καί τά περί ’ λβάριο; (1 ) ιστορού
μενα ή ’μ * ^ 0'1 μυθολογούμενα, δστι; ουδέπο
τε έθεάθη τρώγων ή πίνων- άλλά καί τό αυτό 
τέχνασμα λίαν έπ ιτυχώ ; έχρησιμοποιήθη κα1 
υπό τοΰ ’Επιμενίδου τοΰ Κοητός, τοΰ κατά 
τήν μυθολογίαν έπί ήμισυν αιώνα κο μηθέντος.

’ Αλλά μεγάλω; υπερτερεί τοΰ θαύματο; τοΰ 
καθιστάναι τόν άνθρωπον ανεξάρτητον τών 
μάλλον κατεπειγουσών άναγ/.ών τή ; φύσεω; 
τό θαΰμα τοΰ άποδιδό/at αΰτώ τήν άπολε 
σθεΐσαν ζωήν. Τοΰθ’ δπερ'προβαίνομεν ήδη ίνα 
διά παραδειγμάτων σαφηνίσωμεν.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙ2

ΤΟΥ ΠΥΟΜΞ.ΝΟΣ ΤΗΣ GAAAASSH^

Τώ 1S71 δ διά τών έργων αΰτοϋ τοσοϋ- 
τον γνωστό; γενόμίνο; καθηγητής Καοπαν-

(1) Ά6αρ:ς. Μυθώδης άνήο, καταγόμενος 1κ ΣκυΟίας 
ή Ικ των 'Γπ'ρβορείων, ίερεΐϊς τοΰ ’Απόλλωνος. Ουτος 
περιηλΟε, λέγεται, τήν γτν όίπασαν άσιτος, φερων μεθ’ 
εαυτοΰ εν βέλος μυστηριώδες, ή κατ’ άλλους, φερόμενος 
Ιπι τοΰ βέλους τούτου, μεθ' ού Ιναεριως Ιποίει τάς όδοι- 
πορίας του. Έγίνωσκε δέ τα μέλλοντα καί άριστος !α- 
τρός. ΆγνοεΓται ή Ιποχή της γεννήσεώ; του. Ο! μέν 
λέγουσιν 8τι ήν σύγχρονος τοΰ Όρφέως, οΐ δέ τοΰ Πυ
θαγόρα.

τερ, προέτεινεν εΐ; τό αγγλικόν ναυαρχεϊον 
τήν διοργάνωσιν έκδρομή; πρά; άνιχνευσιν τοϋ 
•Kjθμένο; τή ; θαλάσση: έν τώ  Ά τλα ντ ικ ώ , 
τώ Ειρηνικοί καί τώ  Ά νταρκτικώ  ο’>κεανώ, δ- 
πω ; ουτω συμπληρωθώσιν αι ερευναι αυτβϋ 
oti έπεχείρη^εν έν μέρει τ ιν ι τοΰ Ά ΐλ α ντ ικ ο ΰ  
κα ίέν τή Μ=σογείω. Πρό; τόν σκοπόν τοϋτον 
έςαρτισθέν τό πλοΐον Challenger έτέθη ΰπό 
τήν ίιο ίκησ ί' τοϋ σ’ρ Γεωργίου IS α os;. Το ε 
πιστημονικόν μέρο; τή ; εκδρομή; ανέλα^εν ο 
καθηγητή; Ουά.οιλλ Θώμσων.

Τό Ch.illenger άπαταν έξ Α γγλ ία ; τή 7 
δεκεμβρίου 1872  έπ^νέ^αμψϊ τή 2 4  μαί';υ 
J 8 76 , διαπλεύσαν 7 0 ,0 0 0  νχυτικά  μ ίλ ια .
Ό πλοϋ; αΰτοϋ υπήρξε διά πολλοΰ; λόγου; 
δυσχερέστατο;. Καί πρώτον διέπλευσε Tpt; 
τόν Α τλαντικόν ά>τό τών Βερμούδων νήσων 
εΐ; Ά λιφάξ πρός μίλέτην τών φαινομένων τοϋ 
μεγάλου μεξικανιιοΟ ρεύματο;. ’ ΐίκ τθ> Ευ- 
έλπιδο; ’̂Ακρωτηρ ου ϋπλευσε ποό; τά ; νή 
σους Κεργελέν, εϊτα πρό; τοΰ; άνταρκτικοΰς 
πάγου; καί έκεΐΟεν πρό; τά ; νοτίου; θαλάσσα;. 
Αί μελέται έξηκολούθησαν έν τώ  Εΐρηνικώ 
ώκεανώ, τώ αρχιπελάγει τή ; Μκλαισια;, τ/) 
Νέα Γουινέα, τή Ia>to)<ia. ίίετα ξΰ  τή; -.\έα; 
Γουινέα; καί τή ; ’Ιαπωνία; ευρίσκετη τό μέ- 
γιστον βάθο; 4 ,4 7 5  δργυιών ή 2 θ ,8 5 0  πο* 
δών ή 8 ,710  μέτρων περίπου, ήτοι τό μεγι- 
στον βάθο; τή ; θαλάσ ιο ;, δπερ ευρέθη κατά 
τά ; μέχρι τοϋδε γενομένα; ά/.ριβεΐ; καταμε
τρήσει;. Εξ ’ ΐαπωνία ; τό Challenger κατηυ- 
θϋν0yj πρό; τά ; Σανδουίχας νήσου:, εϊτα ε- 
πλευσεν είς 'Γαίτην, Βαλπαρ^ϊζον, τό άκοοι- 
τήριον Χόρν, τά ; νήσου; Φάλκλανδ, τά Μον- 
τεβίδεον, τάς Μαδέρα; καί έπέστρεψεν είς 
’ Αγγλίαν.

Κατά τόν μακράν τοϋτον πλοΰν εγένοντο 
365 σταθμοί· έν έκάστω δε σταθμώ κατεμε- 
τρεϊτο τά βάθο;, έξ^τάζετο ή θερμοκρασία 
τοΰ πυθμένο;, άνελΰετο χημικώ; τε καί φυ- 
σ ικώ; τό κατά τά διάφορα βάθη λαμβανό- 
μενον ύδωρ καί έλαμβάνετο δείγμα τών τά 
στρώμα τής Οαλλάσσης άπβτελουισών οΰσι-
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ων· Εκτός τούτου έγίνοντο καί διάφοροι συμ- 
ο λ ^ ίψ α τ ικ α ί μελέται, ε’ξητάζετο η θερμοκρα- 
°ια κατά τα διάφορα βάθη έξ οΰ διεγράφετο 

κλιμαξ τών θερμοκρασιών καθ’ δλον τό βά- 

6ο; τής θαλάσση;, έξητάζοντο τά έπί τ ις  επι
φάνεια; καί τά Ιν τφ  βάθει ρεύματα, ό ζω ι
κό; πλούτος τής θαλάσση;, κλπ.

Ο κ. Κάρπαντερ ευθύ; έξ αρχή; Ιζητη3ε 
νά παράιχγ) γενικήν τινα ιδέαν περί των απο
τελεσμάτων τή ; εκδρομής ταύτης. *Γπο δ- 
ώ ρογραφικήν εποψιν γνωστόν ήδη τυγχάνει 
"J) δτι ό πυθμήν τή ; θαλάσση; άπό τή ; ’Ιρ
λανδικής ακτλ; μέχρι; άποστάσεω; 1 0G0 μ ι
λιών ποό; δυσμά; κλίνει λ ία ν  2) δτι άπό 
• oj (jxOo'j; ένατον οργυιών ο πυθμήν ά π .βα ί
νει >ίαν κατωφερή; ώ , τ2 ολίγον κατωτέρω 

προσλαμβάνει βάθο; 1200 μέχρι 1300 ορ· 
γυ ιώ ν  3) δτι άπό τοΰ βάθου; 2 ,0 0 0  οργυιών 
° πυθ<**'* αποβαίνει λίαν δ^αλό; άποτελών 
οχανέ; πεδίον μετ άσημάντων άνωμαλ ώ/.

Πρό; τό μέρο; τή ; ’Αμερικής, έ'νθα αί κα 
ταμετρήσεις έγένοντο μετά μεγίστη ; προσο- 
χή, υπό τού αμερικανικού πλοίου Tuscarora  
καί τοΰ γερμανικοΰ Gazelle, παρετηρη'0η,αν 
οί αυταί ποικιλίαι. Καί ένταΰθα δ πυθμήν « 
πό λίαν κβτ,-φεροδ; άπολνίγε, ε1; άπέραντον 
πεδίον δπερ δύναταί τις ν’ άποκαλέστι τήν δ- 
πό τόν ’Ατλαντικόν πεο.άδα. ’Εάν άνα ,τά -  

τωσί; τ ι ;  τών στοιχείων άπεκάλυπτε τήν πε
διάδα ταύτην, -̂ ν σή/ερον σκεπάζει δ Ά τ  

λαντικος, θά ώμοίαζεν αυτη πρό; τά ; εκτετα
μένα; πεδιάδα; τή ; βορείου καί νοτίου ’Αμε
ρική;.

Όμιλών τ ι;  λοιπόν περί τών ώ<εανών τού
των δέον νά παύσν) πλέον άναφέρων περί λε
κανών καί νά μή φαντάζετα ι δ :ι «ί θάλατ- 
σαι άποτε^ οΰσι καταπληκτικά; καί τ.α μ α ΐ .  
γέθεις αβύσσου;. Ά φ ’ ετέρου δέον νά xaTa,‘V0 
ηθ?) δτι ό πυθμήν τών βϊθυτέρων μ ε ^ ν  τή- 
Οαλάσση; διαφέρει λίαν τοΰ τών άβαθών θα
λασσών α ίτινε; προσψαύουσι τά ; άκτά;

Ουτω, αρκεί νά άποσυρθώσι τα δδατα κατά

εκατόν οργυ.ά; καί αμέσως ή Α γγλ ία  ένοϋ- 
τοι προ; τήν Δα.ιμαρκίαν, τό Βέλγιον, τήν 
Γαλλίαν, τήν ’Ιρλανδίαν, τά ; νήσου; Έβρί- 
δα;, Σετλνανδην καί Όρκνεϋ. Ό κυρίως ’Ω
κεανός, δ βαθύ; ’Ωκεανό; ά'ρχεται 100  περί
που μ ιλ ιά  πρό; δυσμά; τής G ohvay , καί 
π/0* τώνΈ βρίδων πέραν τοΰ S a in t·
K ild a . Ή κχ τ χ  100 οργυιών βάθο; κατά - 
π^ωσι; τών υδάτων θά καθίστα χέρσον μέγα 
μέρο; τοΰ κόλπου τή ; Γασ*«νίας. Τά κύμα
τα ά'πνα εξωθούμενα 6πό τών Ουτικών καί 
νοτιοδυτικών άνεμων διέρχονται ιόν Α τ 
λαντικόν, καθίστανται μανιώδη παρά τά ; ιρ
λανδικά; άκτά ; καί εν τώ Βισκαϊκώ κόλπω.

Γενικώ εΐπ;ΐν τά μεγάλα ηπειρωτικά ανα
χώματα υψοϋνται λίαν αποτόμω; |«! τών κυ
ρίων ώκεανίυν κατωφερείων. Φ ϊνταβθίμεν ά- 
ρα,μή λαμβάνοντε; 6,τ ’ ο”ψ·ν τά ; συστάδα; 
τών ορίων, τήν γηίνη* έπιφά***ν σχηματι- 
ζομίνην εξάπεράντων Οροπεδίων, ών τά ρ.έν 
υπό τό υδο^ τ ί  δε έν τ^ ξηρά, συνδεομένων 
αλληλοι; δι ά.κούντω; άποκρίμ.νων κλ ιτύω ν. 
Μια τ·.; τοιαύτη, ώ ; ανωτέρω γίνετα ι λόγο;, 
κατάπτωσή τοϋ ΰδατο; ήθελε συνενώσει τας 
ν^ ο υ ; Μαλαισίας πρό; τήν ασιατικήν ή
πειρον ά'πασα δέ ή άπό τοΰ νοτιανατολ,κοΰ 
τής ’Ασιας μέχρι ποός νότον τή ; Αυστραλίας 
έκτεινομένη χώ .α εί-αι έκτενέ; όροπέδιον, έν 
μερει ■ παθιλάσσιον, =φ' 0υ ευρίσκεται μόνον 
βαθεια »οιλότη; διβχωρίζουσα τήν ι’νδομαλαι- 
σιακήν έπαρχίαν άπό τή ; παπουοαυστραλια- 
κή;· ή κοίλο της αυτη δύναται. νά παραβληθεί 
πρό; τ ή ν  τή; Μεσογείου, τήν διαχωρ,ζουσαν 
τήν Ευ.ώπην άπο τή ; 'Αφρική;.

ΓΗ αναλογία τή ; ε’πιφανεία; τή ; γής _0£ς 
την τη ; θαλάσση; δυνατά-, νά υπυλογισθή οή- 
μερον ώ ; 4 πρό; 11, ουτω ; ώστε έάν jj γ/ίνη 
σφαίρα διαιρεθ? εις 15 τμήματα, ή γή κατε'.  

χει μόνον τά 4 ήτοι ολίγον τ ι πλέον τού τ ε 
τάρτου. Τό κατά μέρον δρον ΰψος τής 
πέο τήν επιφάνειαν τή; θαλάσση; δέν υπερβαί
νει τά 330 μετρ», διότι ε’άν ή Ά σ ία  καί ή 
’Αφρική ειτιν ολίγον υψηλότεραι κατά μέσον
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δρον, η ’Αμερική όμως, νότιό; τε καί βόρειος,
») Ευρώπη καί ή Αυστραλία ε^ουσιν ελασσον 
τοΰ ειρημένου δψο;. 'Γέ βάίο; τή ; θαλάσση; 
υπολογίζεται κατά μέσον δρον ει; 4 , 300  μέ
τρα. Ουτω τό βάθο; τοΰτο έστι τρισκαιδε- 
κάκις περίπου υπέρτερον τοϋ μέσου ΰψους τών 
η~είρων. ’Εκ τούτου εξάγεται δτι ό δλικός 
δγκος τών θαλασσών υπερτερεί έζάκις καί τρι- 
ακοντα τάν τών ήπείοων.

'II μελετη τή ; βαθμολογική; θερμοκρασία; 
τ?ις θαλλάσση; απησχόλησε μεγάλω; τοϋ; έπί 

Του ( J ia l ie n g e r  επιστήμονα;. Θερμόμετρα 
κατ^βιβασθέντα εΐ; διάφορα βάθη άπό 10 μέ
χρι 2 0 0  οργυιών κατέδειξαν δτι ή ταχύτερα 
κατάπτωσι; τ ΐ ;  θερμοκρασία; γίνεται ε\ τώ 
άνω τών 300 όργυών στρώματι* ή κατάπτω 
σι; αυτη καθίσταται έλάσσων καθ δσον αυξά
νει τό βάθο;, κάτω δε τώ ν 1 500  οργυ,ών ή 
θερμοκρασία μένει σταθερά.

Α! ταπειναΐ αυται θερμοκρασίαι τοΰ βά
θους δε» ττρ^ε.-.χονται ω_- έπί πολύ έπ^στεύετο, 
εκ τών ει; τά κατώτερα στρώματα υπαρχόν
των ρευμάτων τών καλούμενων πολικών ρευ
μάτων, ών ύπέρκεινται ρεύματα έρ/όμενα έκ 
τοΰ ΐσυμερινοϋ. Έν παντι τω Ώκεανώ, πλήν 
τοΰ βορν.ου ’Ατλαντικού δστις ύπό τήν έπο- 
ψιν ταύτην ποιείται έξαίρεσιν, ή θερμοκρασία 
καταπίπτει ει; τά βάθη μέχρι βαθμοΰ ολίγον 
απεχοντο; τοΰ μ/,δε-ικοΰ, εν δέ τοΐ; β ΐθυτέ 
ροι; στρώμασι κατέρχεται ενίοτε μζγρι ς  ενός 
ή δύο βαθμών ύπό τό μηδενικόν. Αί άκτίνε; τοΰ 
ήλίου επιδρώσι μόνον κατά τήν επιφάνειαν

’Εν τω νοτιφ ’Ατλαντική Ώκεανώ, ενθα 
έγένοντο πειράματα πρό; έξακρίβωσιν τής 
θερμοκρασίας εΐ; διάφορα βάθη, κατ ά τήν 37 
μοίραν πλάτου; (βάθους 2 ,000  Οργυιών) ευρέ- 
θη βάθος δλως παγετώδες, , στρώμα ΰδατο;

1 ,000 οργυιών πάχου;, ένθα ή θερμοκρασία 
ητο κάτω τοΰ μηδενικού.

Η θερμοκρασία τού νοτίου ατλαντικού ’Ω
κεανού έξήρτηται έκ τής εΰρείας παγωμένης 
άνταρκτικης χώρας· δ ώκεανός ο5τός έστιν 
οίονεί μεγίστη δεξαμενή 'ψυχρού υδατος. ’ Ε/ I

τώ Εΐρηνικώ Ώκεανώ τό εΐ; τά βάθη ψυχρόν 

στρώμα είναι παχύτατον καί έ/.τείνεται μέ
χρι τοΰ ισημερινού* εστι δε κεκαλυμμένον υπό 
στρώματος διατελοΰντος ύπό τήν έπLδpασιv 
τη ; ηλιακή; θερμοτητο; και ίύ τ ινο ; τό πάχος 
αΰξανει φυσικώ τώ λογω καθ’ δσον προχωρεί 
Τις πρός τόν ισημερινόν.

Η θερμοκρασία τοΰ βορείου α τλαντικο ί Ώ - 
κεανοΰ ποιείται εζαίρεσιν. Ή κατασκευή τής 
επιφανεία; διατελεί η αυτη μέχρι τιον βαθύ
τατων στρωμι/,άτων, πολλώ βαθύτερον ή εν 
ετ=οω ημισφαιρίω. Δέν υπάρχει ουτω; ειπεΐν 
κατώτερον ψυχρόν ρεύμα. 'Ο κ. Κάρπαντερ 
απαδίδωσι τό φαινόμενον τούτο εις τήν δυσ- 

χ ρειαν τών συγκοινωνιών μεταξύ τών ά :κτι- 

κών και βορειοατλαντικών θαλασσών' πρά» 

γματι όε υπάρχει είδος τ ι υποθαλασσίου α~£~ 
γη; εκτεινόμενη; από Γροιλανδία; μέ'/pt Σπιτ- 
σβεργη;. ζώνη άβαθή; αποτελούσα είδος δια- 
φράγματο; μεταξύ τών δύο θαλασσών.

'Οποίαν έπίδρασιν έξασκει πράγματι τό με- 

ξ-.κανικόν ρεύμα έπί τοϋ κλίματος τή; Ευρώ
πη.; « ()ί ά'ριστοι ύδρογράφοι, λέγει ό κ. 
Κάρπαντερ, έν τε Ευ:ώπ'/ί καί έν Άμ.ερ κή φ·.ο- 
νοΰιιν δμοΐώνω; δτι τό μέγα τούτο ρεύμα 
απολΜ>ται εν μέσω τοϋ Ατλαντικού, δτι εν
ταύθα αποβάλλει π ίσ » ;  τάς ιδιότητας δσχς 
μέχρι τοϋδε εκειιτητο, τήν κίνησιν, τήν υπερ
βολικήν θερμότητα, τό βαθύ χρώμα κ#ι οτι 
καθίσταται άιτλοΰν έπί τ?,ς επιφάνειας ρεΰαα 
ου ή ταχύτη; καί ή διεύθυνσις έςήρτηνται έκ 

τού πνέοντο; ανέμου. ’Αλλ’ άφ’ ετέρου αί συ- 
στηματικαί συγκρίσεις τής θερμοκρασίας τής 
θαλάσσης καί τού άέρος επί τών δυτικών 
άκτών τής Ευρώπη; άτ.έδειξαν δτι η βελτίω- 
σις τού κλίματο; κατά τόν χειμώνα οφείλεται 
εΐ; τήν αφιξ'.ν ύδάτων, ών ή θερμοκρασία κατά 
πολύ ύπερβνίνει τόν τού άέρος.» ’Εντεύθεν 
εξηγείτα ι δτι οί λιμένες τής νορβηγιακ/ς α
κτής ουδέποτε πήγνυνται τόν χειμώνα καί 

πέραν ετι τού βορείου ακρωτηρίου, ένφ έπί τής 
άντικειμένης Γ:οελανδικής ακτής σχημάτιζε-
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ται κατά τήν αΰτήν εποχήν, άδ.άβατο; φοαγ- 
μό; πάγου.

Πρό τεσσαρακονταετία; ό κ. Αεντζ παρε- 
τηρησε τήν γενικήν διάχυσιν τή ; Οεραοκρα- 
οιας τοΰ πάγου έν τω θαλασσίω πυΟμένι" ά_ 
πεδεζατο ότι παγετώδη πολικά ρεύ,αατα ρέ' 
ουσιν αδιαλείπτως έκ τών πόλων εΐ; τ ό * ιση
μερινόν, οτι έκεΐ συναντώμενα συνενοΰνται 
και διαλυονταΐ'^οδτω δέ καλύπτετα ι ή έπ ιφά- 
νεια διά μεγάλη; ποσότητο; ψυχρού ΰδατο;·

Ή θεωρία αυτη περιήλθεν εΐ; λήθην- ό κ. 
Κάρ-.ct/ζερ επανέλαβίν αυτήν άποδεξάμενο; 
οτι έν τ(ό ωκεανώ ΰπάρχει κάθετο; κυκλοφο
ρία ν, τ ι; φερει εί; τήν έπιφάνε-.αν ό τ έ μέν ψυ
χρόν δτε δε Οΐ;μόν ύδωρ" υπάρχει κάθετο; έ- 
πάνοδο; τοΰ ψυχρού υδατο; ε’;  τά βχδέα 
στρωματά και ά "ίστροφ'.ς άντικα r άστασίς 
τών αρκτικών ψυχρών υπάτων διά τών υδ*- 
των τών υπερκειμενων στρωμάτων τοϋ ατλαν
τικού ωκεανού' ουτω δι/,νεκώ; χύνεται θερμό'1 
υδ<ορ ει; τήν άρκτικήν οε'αμε,ήν xal σχημα 
τίζονται έπί τή ; έπιφανείας ρεύματα π :ό ; 
βορράν διευθυνόμεν*· τά πρό; τόν πόλον δ ευ 
θυνόμενα ρεύματα ταΰτα λ αν βραδέως ψ , 
χραινονται, ή δέ θερμοκρ,σία αυτών ήκιστα 
έλαττοΰται έπί τή ; έπιφανείας ό όγκος rjόνον 
αύτών έλαττνΰττα ι κχθ όσον κατώτερα στοώ 
ματα συναντώσι ψυ/ροτερ* πο/ι<ά ρεύματα. 
Oil ω: ΰπάρχβ. αληθής εισαγωγή θερμότητος 
γινόμενη ό-ά τών κινήσεων των έπί τή ; έπ; · 

ipavsia; εκ to j ατλαντικού ρευμάτων ώ ; έπίσης 
διηνεκής εισαγωγή ψύχους ποό; τά ; ζώνας τοΰ 
ισημερινού άλλά μονον έν τώ  β,Οει τή ; θχ- 
λ*σση ,.

Τό μέγα μεξικανικόν ρεΟμα επενεργεί έν τώ  
φαινομένω τουτω έμμέτω;· μόνον διά τής θερ
μότατο; το έκ τού ισημερινού τούτο ρεύμα 
συγκοινωνεί πρό; τά άνώτερα θαλάσσια οτρώ 
ματ* τού ατλαντικού Ώκεανοϋ.

Ιό C halljn ge i· εξηρεύνησε τού; πάγου; τή ; 
ανταρ»:ική; ζώνη;· τ ά ε’Λ πάγου όρη, ά'περ 
ά π ίν τώ ίιν  έν τώ βορε'ω ίμισφαιρέω, εΐσ· λ ε ί

ψανα παγώ/ων άπ ο σπ α σθεντα  κ α ί  πλέοντα ά μ α  

άπολεσθέντος τοΰ  σ τη ρ ίγ μ α τ ο ;  αυτών" τ ά  άν-  

τα ρ κ τ ικ α  Ορη τοΰ π ά γου  φ α ίν ο ν τ α ι  ό τ ι  ε ισ ί  

τ μ ή μ α τ α  απ ο σπ α σθεντα  από πελωρίου όγκου  

πάγου κα/,υπτοντος ολοκλήρου; ^ώρα; κ α ί  ν ή 

σου;,  κ α ι  κ α τε / ο ντο ;  περί τόν πό^ον ε π ιφ ά 

νειαν ή ;  η ε κ τ α σ ι ;  εσ τ ι  δ ιπ λ α σ ίχ  τ ή ;  Α υ σ τρ α 
λ ία ;

Π.νταχοϋ η άνταρκτική χώρα περιβάλλε
ται υπό 'ίκτή; συνεχούς πάγου κειμένου κατά 
80 η 100 μέτρα υπέρ τήν επιφάνειαν τή ; θχ· 
λασβη;. ΟΟτω τά άνταρκτικά ταΰτα όρη το’·* 
πάγου εισί περιέργω; όμοια κατά τε τό υ^ο; 
καί τό σχήμα" τινά τούτων είσίν αληθώς νή
σοι επιπ^έουσαι, ή δε έπιφάνειχ αύτών είναι 
σχεδόν όριζόντειο;.

Η κ ατα σ κευή  τώ ν  πελωρίων τ ο ύ τ ω ν  όγκων  

π ά γ ο υ  ε ίνα ι  τ ο ια ύ τ η  ώσεί έσ χ η μ α τ ίσ θη σ α ν  έκ 

στρ ω μ άτω ν  χιονος ά λλ η λο δ ια δ ό / ω ς  π α γ έν τω ν .  

Ή πιεσις  τ ώ ν  ανωτέρω σ τρ ω μ ά τω ν  ά λ λ  οι ot 

βαθμηδόν τήν κατα σ κευήν  τώ ν  κ ατω τέρ ω ν  

στρω μάτω ν,  "ϊπχρ^ουσιν άρα έκεΐ ε ίδη  π α γ ώ -  

' ων λίαν διαοόρων τ ώ ν  κ ιν ιτώ ν  π ά γ ω ν α ν ,  ο ϊ-  

T-νε; σ χ η μ α τ ίζ ο ν τ α ι  έπί τώ ν  κ λ ιτ ύ ω ν  έξ αυ

τ ή ;  τ α ύ τ η ;  τή ;  κ.νήσεως τ ή ;  χιόνος νίτος βρα

δέως εί;  πάγον μετα μ ορ φο ύτα ι  Ό ά ντ α ρ κ τ ι -  

πο, όγκο ;  Τού π ά γ ο υ  εκτε ίνετα ι  φυσ ικώ ς  έπ ί  

τή  θ αλάσσης ,  ενίοτε δε αποσπώ·»τ? ιάπ" αυ* 

τοϋ  μ ε γ ά λ α  τ μ ή μ α τ α ,  ά τ ι ν α  πλέουσ ι  τό τε  
ελευθερώ;,

-Φ -

Μ Ο Γ Ρ Α Ψ Ι \ I.
~ .Jy»V!|’

4 “
B E P N I f i

'fl πολίτ ική μερί;  η καλουμέ.η τών Γιρον- 

ύι.ων καί σπουδαΐον δ ια ^ α μ α τ ίσ α σ α  πρόσω-  
πον κατά  τι»α τών ποικίλων φάσεων τής μ ε 
γάλη ; Γαλλική; έπαναστάσεως £ν τε τώ  νο-

—  395 —

μοθετικώ σώματι καί έν τ·̂  συντακτική ανα- 
ίείκκυτα ι πάντοτε ώ ; Θα·Λαασίω; κατηρτισμέ 
νη πρό; τέρψιν τών οφθαλμών καί έντρύφητιν 
τοϋ πνεΰματο;.

2υγκειμένη έκ πολιτικών σεμνών καί λογί 
ων, ένθουαιώντων μέν άλλά μετά σκεπτικ ι
σμού, καθηδυνομένων έπί φιλοπατρία, Sw.o- 
κρατικών πεπροικ;σι/ένων S Λ χαρακτή^ο; ίπ 
ποτικού έκ^ηλουμένου 5ιά βήαατο; εΰγενοϋς, 
οια φωνή; λαμπρα; καϊ βλέμματος πλήρου; 
ζωηρότητος καί εύφυίας, ή με:ί αδτηή ίΰν*· 
το νά συμφιλιο)5η ευκόλως ·χο'·ς καλλιτέ/νας 
μετά τών ποοαιω ίων αύτών αντιπάλων τών 
πολ'Τ κών, έάν οί τελευταίοι ούτοι έλάμβα- 
νο> ώ πρό υπον τοΰ. Βεονιώ Γουαίε τοΰ; Β ι- 
σή *αί Γε σο έ, τοΰ, Λουκοϋ; καί Βάρβαρου 
καί τη» λοιτήν -χορεαν.

Κ α λώ .  Si τις τοϋ, χαρακτήρας αύτώ Si*· 
σκοπούμενος δύναται ου/ί άσιό/ως νά άπο 
φανθή ότι μετέοχον τή; έπαναστάσεως ϊνα πα 
ράσ/ωσι τοί; μέν ζωγ.άφου; λαμπρά; εικόνων 
υποθέσεις, ·οΐ; δέ ίρ ιμ ατ .κο ΐς ποιηταί; θαυ- 
μασίας τ .α γω ίιώ ν  σκηνά;. Καί άλ',θώ; ε ί; 
Αελ?ρόση; κατά τό πνεϋμα, απαρτίζει μεγα
λοπρεπή τών Γιρονδίνων ήμίκυκλον ! Εί; δέ 
Καζ.μίρ' Λελ^βίν, κατά τό νίμισυ έφάμι^λο; 
τοϋ Κορνηλίου αποτελεί θαυμάσιον αύτών 
δράμα, έν ω γυναίκες καί πα ϊδ ε ; ήτοι τό 
πλειστον τών ά.θρώπων νίθελον έπευφημνίσ/, 
πρό; τήν παρώστασιν καί y ειροκροτήσ/, τήν 
εικόνα.

Ή Γ ρονδη αρα άναπχρίσταται ώ ; άληθέ; 
τεχνούργημα, ό δέ Βερινώ ό Αρχηγός τών Γι 
ρονδινων ώ , καλλιτέχνης.

Τό δέ προκαλοϋν τήν αυστηράν τών Γιοον- 
δίνων έπίκρισιν καί τήν ΰπά τών πολιτικών 
πνευμάτων καταδίκ/iv αυτών προσμειδιώντων, 
εί<ε ότι έζελέςαντο και παρεδέχθησαν ώ ; η
γέτην αύτών ά δρα οίο; ό Βεονιώ. Ιιΐνα·. 2’ ά- 
λΌ^ώ; άπορον τό πώς έζέλεξχν καί ηνέσ/οντο 
αΰτόν. Λ'ότι εστερεΐτο καί τήν σοβαρότητα 
τοϋ Βρισσώ καί τήν όρμήν τοΰ Γουαδέ καί τήν 
χάριν ένό: 4ου*ώ η Βαρβαροϋ, άλλά συνεκε-

φαλαιου έν έαυτώ τά ?;οχα προτερήματα προ
πάντων δέ τά ; έλλείψει; τή ; όλη; Γιρόνδης.

Τούτου δ’ έ'νεκχ ήγάπων «ύτόν μάλλον ΐ  
ϋπηρέτουν. Έ πί τώ· φίλων δέ αΰτού οΰδεμίαν 
κέίΤί,το έπιρροήν διότι έστερειτο καί διδα

χή; καί πολιτική ; H.-λϊίσεω ;, ητο δέ αρχηγός 
αΰ 'ώ ν διότι ή ευγλωττία  του τοΰ; έθί/γεν, 
αδτη δέ έθεωρεΐτο τό ; ε ώ ; ij μόνη δυναμ.ις ή 
χαλ. αγωννΰσα τήν κοινήν γνώμην.

*11 κυρία Γυλάν ή no,η άνδρική τή ; μερίδο; 
τ»ύτη ; κε;αλή , ουδέποτε ητατήθη περί τήν 
εκτιμησιν τοΰ χαρακτήοο; τοϋ λαμπρού τού
του ρήτορο; δ/ ετόλμ.',σα» εστιν ότι νά παρα- 
βάλοσι πρό; τόν ΙΜιρλβώ. « Κχρημάτισεν 
ίσως, λίγε·, έν τοΐς άπομνϊ,ν.ονεύμασιν αύτή ;,
ό ίύφ .αδ .σ  τερο; τή , ό Λ,ηγύρεω; ρήτωρ  Δέ^
α ιτοσχίδ ιαζει ώ ; Γο αδέ, αλλ’ οί προπα^ε- 
σκευ^σμενοι λόγοι αΰτο ί, ισχυροί διά τήν 
λογ.κ/,ν, -λή^ε.; ζεσ .ω ;. πλ/,ρΐις πραγμάτων 
αστράπτοντ:; ΰ.τό τής ώραιότητο; καί ,Jff0 
εΰγε εστάτ/,ς καλλυνόμε.οι α^γ,γή 'ίω?ι άν ;γ ι- 
νώσκ^ντο καί μετ> ιή » έπα ·· ελιάν μετ ευ- 
χα,ιστήσεω ... .  Κα· όμω; δέ' αγνο ο τον lisp - 
τ ιώ ' εΰ ;ί;κω  έ> αύτώ τόν εγωισμόν τή; φιλο
σοφίας, κπε-ίφρονούντα τοί»; ανθρώπους, βε- 
βαιω; δ t ό τ ·. καλώ; τοΰ; γνωρίζει καί ολιγω- 
ρινντα αυτών, αλλά τότε ώρειλ να μεινη ιό ι- 
ώτη; άργό;- δ.ότι άλλως ή 6 · νήρία ε ιν ε ε γ ·  
κληαα, κ ι ί  τοΰ έγκλ^μχτο; τούτ υ δ Βερν ω 

είνε λίαν ί.ο χ ο ;, οϊο» κακό' άλ/,θώ; τό ό :, 
πνεύμα ώ, τό εαυτού δέν ετυχε τή ; δρμής ψυ
χή; φλεγομένη; ΰηό τού έρωτο; πρός τό κοι
νόν αγαθόν καί ΰ«ό τής επιμονή; διανοίας 
φιλοπόνου !  «'Ο χαρακτηρισμός ουτος τοϋ ΰερ- 
νιώ δέν είνΐ μέν έπιτετηδευμένος· εϊ/ε όμως 
μάλλον ειλικρινή; η άκριβή;, διότι σκιαγραφεί 
καί χρωματίζει αύτόν τό πάθο;, αύτό κρίνει, 
έ;ηρεθισμένον υπό σκληρών αποτυχιών. Ώ  ! 
άν ήόύνατό ποτε ή ενεργός έκείν/ι παρισινή 
νά έμπνευσ·/) τήν Πυγμαλιώνειο·« αύτής ψυχήν 
εις τάς ωραία; έκείνας τοϋ β'/ίματο; Γαλατεία; 
αϊτ ινε ; εκείνον πάντοτε τ ρ̂ος ~%ζ ίτ$<χζ ι ή ί  

επαρχία; των !
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'Ο Βερνιω ω; πάντες οί  Γιρονδίνοι ί ι ε τ έ -  

λεσε πάντοτε έπαρχιώτης, ή θέα τών Παοισίων 

οιιοεν εδιδαξεν οΰτε αΰτόν ούτε του: οίλου;7 ί *
του. Γεννηθείς είς Λιμόζίΐν, καί άνατραφεί; εις 
I 03$ω, αφικετο ανήρ τέλειος εί; τήν νομοθε
τικήν Συνελευσιν. ’Αγνοείται άν ό χαρακτήρ 
αυτοϋ άποκλίνων προς τόν τοΰ μιγάδος νω 
θρός χαί πλήρης αιφνίδιων εγρηγόρσεων, με- 
τ ε ο >. ν; θ ν? νι ανεμορφωθη ουδολως ΰπό τών γε- 
γονοτων. Ή ευγλωττία αυτοΰ σινοδευομ,ένη 
όπο ζωηρών χειρονομιών κει-.ήσεω- άργαϊκών 
και περιόδων κ.·κερωνειων, διακοπτομένη οέ 
υπό έκφωνήσεων, ή εΰφραδια αΰτοΰ λέγω δ(ε 
τ^λ&σεν αναλλοίωτος ο>; και το κυανοΰν ένδυ
μά του μετά τών κρεμαμένων κρασπέδων καί 
τοΰ άνεστραμένου επιτραχηλίου.

Έφ’ όσον μέν πολιτικοί «γώ νες ειχον ώς 
μόνον αΰτών θέατρον τήν αίθουσαν τής ν υνε. 

λεύσεως, έφ’ όσον ή διαμάχη έξετελειτο άπό 
τοΰ ρητορικού βήματος μεταξύ τών άντιπα- 
λων τών καλούμενων «Εθνος καί Βασιλε-α, ή 
ευγλωττία  τών Γιρονδίνων καί ή τοΰ βερνιώ 
ηρκει έκ περισσού εί, τήν έπανάστασιν. Ό 

πρόεδρο; Βερνιω εγειρόμενος μετ’ εύγενεστά- 
του ήθους και ίν μέσω τών επευφημιών συΐλ- 
πάΰΛς τής Γιρονδης επεβαλλε σιωπήν εις τοΰ; 
σχολιαστάς τοΰ βασιλικού velo (άποποιοϋ- 
μαι) Κατά τινα όε έμφαντικήν προ^ιοποποιίαν 
αποτεινόμενος πρό; αΰτόν τόν Μονάρχην. κΒα- 
σιλεϋ, τώ είπεν, υπελάβ^τε πάντας ώς δ τυ 
ραννικός Λ ύσανορο; δτι επρεπε \ά διαβουκο- 
λ/ίτε του; ανθρώπου; διά τών όρκω ν....»  Ά λ λ ’ 
οι llapt0;0’ συνεκυκώντο ό'πισθ:ν τής Συνελευ- 
σεως, ό L· βα-ιλεύς απειλούμενο; ύπά τον
λαού έλθών έζήτει ά'συλον πα ίά  τοΰ εήτο-ο-
-  - ’ ·> - 1  ̂ f ’ του αποκαλεσαντο; αυτόν Λύσανδρον, ούτος
δε προέτεινεν άμέσως τήν παϋοιν τών ΰπουο-
γων, τήν πτώσιν τοΰ βασιλέως καί τήν σΰγ-
κλησιν Συνελεύοεως εθνικής.

‘Αλλά μετά τήν έν τώ Ναώ έγκάθειρξ-ν 
τοΰ βασιλέως καί τόν σχηματισμόν τής εθνική; 
Συνελεύσεως, εινε βέβαιον όπ .οί Γιρονδίνοι ά-

Γ.ωλοντο. Διότι άντί δημοκρατίας εΰγενοΰς άγο" 
μένης ΰιτό ρητορικών αγορεύσεων,γενναίας καί 
αγνής έχούσης ώ; σύμβουλον ί> τ ώ ν . προσφιλών 
τω Βερνιώ αποφθεγμάτων potius mori guam 
foedarij ήν έσκέπτετο ίσως ό Βερνιώ "μετά  
τών φίλων αΰτοΰ νά οιοργανίσ»), έπήλθεν ό Δαν- 
τών μετά τοΰ τρομερού καί λογικού οι»νθήαα- 

τος αύτοΰ. Θ ^ ασύ τψ ,  β ρασ ύ ιη ς  μ ύ νη  θς.ασν - 
Γτ^έπεφάνη ο Μαράτος έξημνών άπά τού βή
ματος τού; φονει; τ 0ΰ 'Σεπτεμβρίου, πρός ου; ό 

Βερνιώ άπήντησε διά τή ; έ:ής έλεγειακής άπο- 

οτροφής «Πόσον μοί είνε λυπη.όν, τό νά ά· 
ναπληρώ έπί τοϋ βήματος τούτου άνθρωπον 
έαπνέοντα αποστροφήν ένεχα πών καλυπτόν*. 
των αύτόν, αίματος, μίσου; /.αί φθόνου ! » Γεν
ναία άληβώ; ελεγεία μεμ ιγμένα  μετά διθυραμ
βικής αποστροφής. Διότι ή γενναιότη; ουδέποτε 

έγκατέλιπε τού; Γιρονδίνονς η τόν Ds-v ώ, οστις, 
όναν ό Λ ουδέ Γιρονδϊνος έτόλμησε v i  κ α τη γό 
ρησα τον Ροβεοπιέρον, άνακριζει εί; ώραΐον λό

γον του έν άγνοια αύτοΰ άποβάντα έπίκήδειον 
τή; Γφόνδης, τάδε.

Βαίνομεν άπά τών έγλημάτων εΐ; τήν άμνη- 

στειαν καί άτά  τής άμνητνεία; εΐ; τά έγ/.λημα- 

τα... Πρό τών οφθαλμών ημών άνεπτύ/Ο/) τά άλ-  

λόκοτον τοΰτο τή ;  έλευθερίας σ ΰ ιτη μ α  κάθ’ δ 

λένουσιν ήμϊν « Έ σιέ μεν ελεύθεροι, άλλά σΐ έ*  

πτεοθε ω; ήμεϊς, ή καταγγελομεν ύαας έν τ ή  

έκδικήσει τοϋ λαοϋ, εστέ ελεύθεροι άλλά κύψατε 

πρό τοΰ ειδώλου οπερ θυμιώμεν, εΐ δέ μή κα 
τ α γ γ ε ίλ ο μ ε  ΰμάς εΐ; τήν έ/.δίκησιν τοΰ λαοϋ. 
Είτε ελεύθεροι, άλλά συνεταιρίοδητε ΰμ ΐν  ινα 

καταδειξωμεν έκείνους ών ή εΰθΰτη; καί τά φώ
τα ε ί ϊ ίν  ήμ ϊν  επίφοβα, εί cέ μή καταγγέλομεν 

υμάς et, τήν έκδίκησιν τοΰ λαοϋ. Πολϊται too- 
005 υ^αοχει μή ή έπανάστασι;  ώ; ό Κρόνος κα- 
ταοροχθισ?] παντα τά τέκνα αΰτοΰ».

11 όέ αποτρόπαιο; αΰτ/3 προφητεία ήοξατο έκ- 
πληρουμένη ένωρίτιραν η όσον ΰαέθεσεν αύτός 

αυτή; ό προφήτης. Ά μ α  τ -j προκηρύξει τής μ ι
α; καί «διαιρέτου Δημοκρατίας, οΐ Γιρονδϊνοι κα- 
τηγορήθεισαν ώ; συμπολιτευόμενοι, άπό δε τή; 
κατηγορίας εΐ; τήν ούλληψιν άπν,τείτο ό χρόνος
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4 πρός ψηφοφορίαν χαί άπόφασιν.
Ό απαθής Βερνιώ ΰπολαμβάνων Ιαυτόν X- 

παραβίαστον ελεγεν άπλοϊκώ; κατά τήν μαρ· 
τυ;ίαν τού Λα-ντώ^αδέν θά τολμήσωσιη.

Συλληφθέντες δέ τήν 31 Μαΐου οί Γιρον- 
δίνοι έπί πέντε ολους μήνας πεοιέα,ενον τήν 
εναρξιν τή ; δίκης των λαβοΰσαν χώραν τήν 
26 δβρίον, καί λήξασαν μετά τετραήμερον 
διαδικασίαν τήν 30 , διά θανατική; άπο-ά- 
σεως έκτελεσθείσης τήν επαύριον.

Καί έν τή φυλακΫ) δέ τών Καρμηλιτών καί 
έν τή Μονή καί έν τώ Δεσμωτηςίοι, καί ποό 
τών δικαστών καί πρό τοΰ ’Ικριώματος δ 
Βερν.ώ (ρι^οαορικώς πρός το/ θάνατον πα;ε·^ 
σκευασμένος ουδόλως εστερξε νά ίδη καμπτο- 
μένην τήν γενναιότητα αΰτοϋ η τ ι; έξεδηλούτο 
δι άκρα; εξωτερική; άπαθείας. Δεν έμόρφαζεν 
ώς ό Δουκώς καί Φομφρέδ, δέν έξελιπάρει ώς 
ο Φιοσήτ εγείρων τό βλέμμα πρός ουρανόν, 
οΰδ’ ά π έφυγε τήν λαιμητόμον ώς δ Βαλαζέ 
διά λαθραίας πληγής εγχειριδίου. Περιφρονών 
τήν καταδίκην άνέμενε τήν ώραν αΰτής, ώ ; 
έάν περιέμενε τήν καθ.έρωσιν τής δόξης αΰτοϋ 
καί τας επευφημίας τών μεταγενεστέρων. Μεθ’ 
οσα δε και ειπε δ κύριος Δε Λαμαρτϊνος, 
μάλλον άπεδέχετο τήν αθανασίαν τοϋ ονό
ματος ή τήν τής ψυχής του.

Ό Βερνιώ έπίστευεν είς τήν δόξαν όσο/ καί 
ρητωρ τ ι ;  *Ελλην ή Ρωμαίος. Διαρκούση; τής 
έν τω  δεσμωτηρίω διαμονής αΰτοΰ ποοσηνέ- 
χθη αΰτώ ε ί; τών ανεψιών του, ο ιτ ις  τρο- 
μαξαςπρός τήν άταξιαν τ ί ς  κόμη-, πρός τήν 
έξηγριωμένην γενειάδα του τά άπερρακωαένα 
τοϋ θείου του φορέματα άπεποιήθη νά τόν 
εναγκαλιασθή. Ούτος δέ λαβών τό παιδίον είς 
τούς βραχίονας τώ  είπε α παρατήρησών με κα
λώς, δταν γίντίς άνήρ θά είπνις δτι είδες τόν 
Βερνιώ τόν ιδρυτήν τής έπαναστάσεως έν τή 
ωραιότερα αΰτφ εποχή καί τή ένδοξοτέοα τής 
ζωής του περιβολή, έν ή ΰπέμενε ταύς κατα- 
διωγμού; τών κακούργων, καί πα;εσκευάζετο 
ν’ άποθάνη ϋπέρ τών ελευθέρων».

’ Επίστευεν άραγε άποθνή^κων δτι η Λ ηοι ο -

λρατία ήσοαλίοθη ; ονιχι βεβαίως. @ά τό επε. 
βεβαίου ισως υπό ματαιοφροσύνης |ΰποκ3ΐτοϋ 
ή ρήτορος άλλ’ ώ ; φιλόσοφος άμφεβαλλε. Διότι 
τήν παραμονήν τής καταδίκης του έάν πιστεύσω 
μεν τώ κ. Ααμαρτίνφ οστι; έπ-,καλείται τή ν 
μαοτυρίαν φίλου τού Βερνισώ, τοΰ άββά Φω 
σέτ, ό αρχηγός τών Γιρονδίνων έχαιρέτισε δ ιά . 
τών έςίς άξιομνημονεύτων λόγων τούς μέλ
λοντας ν’ άποθάνουσι μετ’ αΰτοϋ· α φίλοι μου 
ένοφθιλμίζοντες τό δενδρον τά ήρανίσα^ εν, διό
τ ι ήτο λ αν ποοβεβικός, δ οέ Ροβεσπιέρος τό 

j άποκόπτει. *Εστ>ι άρα γε ευτυχέστερος ημών; 
ί οΰχί. Δ ιό 11 είναι λίαν ελαφρά ή ώ ιτ ε  νά θρέψ^ 

τάς ρίζας τής πολιτικής ελευθερία; δ δέ λ α 
ό; λίαν παιδαριώδης ή ώστε νά δι*/ειρισθή 

τούς νόμους του, άνευ πληγή;. Θά έπαν;λθτ, 
πρός τούς βασιλείς αΰτοϋ ώς τά παιδίον επα
νέρχεται πρός τά αθύρματα του. Γεννώμενοι 
μέν ήπατή3ημεν περί τοϋ καιροΰ, άποθνήσίον- 
τε; δέ δπερ τή ; ελευθερίας τοΰ^ κόσμου, ΰ.τε- 
λάβομεν έαυτούς έν Γώμϊ), έν ώ είμ.εθα εις 
Παρισίους. Ά λ λ ’ αί έπαναστά:εις παρομο·ά· 
ζουσι πρός τάς κρίσεις έκείνας α ϊτινε; άπο- 
λευκαίνουσι έν μια νυκτί τήν κεφιλήν τοϋ 
άνθ.ώπΟυ, καί ώριμάζουσι ταχέως τού; λ α 
ούς. Τά έν ταΐς φλεψίν ημών αίμα είνε αρκούν
τως θερμόν ινα ζ<Λ,ογονήστ) τά ι εδαφος τής 
Δημοκρατίας. Ά ;  μή συμπαρασύρωμ.εν τό μέλ
λον καί ίίφώμεν εις τόν λαόν τήν ελπίδα άν".ί 
τοϋ θανάτου 8ν νά δώ ή μ ϊ ν . »  Κ αί άν ε ί; τα ΰ 
τα δέν εχωμεν αΰτάς τοϋ Βιρνιώ τά ; λέξεις 
εχομεν τοΰλάχιστόν τό πνεύμα καί τήν κίνη- 
σιν. Ο άββάς Δαμπέρ μετέδωκε '.βεβαίως τώ 
κυοίω Λαμαρτίνω πιστώς τήν ιδέαν, ή δέ τού 
ποιητοϋ φαντασία μεθορμήνευσεν αυτήν ελευ- _ 
θέρω;. Δούς δέ τοιουτοτΓόπω; λόγον τών πρά
ξεων αύτοϋ εΐ; έθνος άνάξιον νά τάν νοήοη, 
καί έκθίμενος τά εργον αΰτοϋ πρά; ανθρωπό
τητα άμαβή καί άγνώμονα δ Βερνιώ διενόησε 
νά καταλίπϊΐ, ε »Ούμ-.όν τ ι εις νέαν μέλλουσαν, 
ώ ; λέγεται, νά γ ί ν yj σύζυγός του. ΚαΟ ήν 
στιγμήν ένεδύετο τήν επιθανάτιον στολήν 
παρέδω-ιεν εϊ; τι^α τών πιρ.σταμενων τά ω.ο-
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λόγιόκ του Ιψ ώ ΰπήρχεν Ιγκεχ αραγμένη ή 
30 δβοίου, μετά $ΰο περιπεπλεγμένων αρχι
κών γραμμάτων.

"Οτε S i  άφίκ.0ντο αί ά'μαξβι ενώπιον τοϋ 
ίεομωτ/,ρίου, έπέβη επί τής τελευταία ; και 
εφονεύθη έσχατος, οί εταίροι αύτοΰ άπέθανον 
α ίο ντε ; τό μασοα .1 ιω τ ιχό ΐ  αΰτό; δέ άνή/.θε 
τά ; βαθμίοα; τοΰ ϊ/.ριαψατο; τό άσμα διά 
τών έξη; λίξεων.

A l lo u r ,  e n fa n ts  tie la  p e in e ,
Ie j o u r  ( leg lo ir  est a rr iv e

"Cl'its ή τή ; οόςη; ιδέα παρηκολούθη^ε καί 
ίβαυκάλισεν αΰτόν μέχρι; αύτοΰ τοϋ ουδού 
τ ί,; αιωνιότητα;.

Μ ΙΑ ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΝΥΞ

(Μυθιστορία)

<8<D<sm£i7(22t a s a f f la a
[ ’Ε* του Γαλλικού Οπό τ η ; δ ε ιπο ιν ίδ ο ς Λ. Γ . Σ. ]

I
Έ ν ωραία εξοχική οικία, είς τα  προάστεια 

της μικρας πόλεως Ναντούης οί οίκοδεσπό- 
τα ι περ! τό δειλινόν θερινής ημέρας ήσαν 
συνηγμένοι έν τω  παρά τόν κήπον θαλαμω. 
Ό  ήλιος δύ&>ν έπεχρύσου διά τών άκτίνοιν 

αυτοΰ τήν περιστοιχίζουσαν τό οίκημα χλό

ην. Ό  άνεμος, ήγειρε διαρκή ψίθυρον έν τοΐς 
φύλλωμα σι. Τό παν έν τή  έξοχική ταύτη  οικία 
ητο ήρεμον κα! αναπαυτικόν, τό μόνον μειο
νέκτημα ητο ή υπερβολή τής γαλήνης καί 
της ευζωίας ήτις έφερεν ανίαν εις τούς έν 
αύτη. Σιωπή έπεκράτει έπ! τώ ν μελών τής 
οίκογενείας, οτε ή κυρία Λαφορέτ είπε τώ  
συζύγω της.

—  Κύοιε Λαοορετ, σήμερον είναι ή ήμέ-
07. τής κανονίσεως τοΰ ωρολογίου και σχε
δόν πάραυτα ό Φριοερΐκος, υίός τής οίκογε
νείας άπηύθυνε σιγηλώς τήν παρατήρησιν 

ταύτην εις" τήν έςαδέλφην του παρά τη  οποία 
εκάθητο πρό παραθύρου τινός.

—  Λ'.ατ! λοιπόν τό ειρωνικόν τοΰτο μει
δίαμα, Ά λβερτίνη , ούδεν βλέπω τό άξιογέ-

λαστον εϊς οτι πρό ολίγου είπεν ή μήτηρ μου.
—  ’Α π’ εναντίας, άπήντησεν ή νεάνις, νά 

κανονίση τις  τό ώρολόγιον, τοΰτο πράγματι 
αξίζει τόν κόπον νά σκέπτητα ί τις. . Ε ίναι 
τό σπουδαιότατον συμβάν τής ο ίκ ίας.... τό. 
μόνον πράγμα δπερ δεν συνέβη χθες κα! τό 
οποίον δεν θά συμβη αύριον !

—  Κ αί σας άρέσκει νά είρωνεύησθε διά 
τοΰτο ;

—— "Ολως διόλου... Τολμώ νά ε’ίπω δτι 
δέν υπάρχει σπουδαιότερόν τ ι,  διότι τό, ώρο
λόγιον τοΰτο, βασιλεύει τής οικίας, κανονί
ζει πάσαν ήμΐν τήν ύπαρξιν. Έ άν τώ  άρέ- 
σκει νά δείξη 8 ώρας, πάντες έξερχόμεθα 
τοΰ θαλάμου μας, Τήν μεσημβρίαν. φέρει τα  

γεΰμα εϊς τήν τράπεζαν, εϊς τάς 2 ώρας μάς 
στέλλει εϊς τόν περίπατον, κα! μάς έπανα- 
οέρει είς τάς 8 διά νά δειπνήσωμεν.

Ό  Φριδερΐκος, έκαμε βήματά τ ινα  έν τώ  
θαλάμω καί έπιστρέοων παρά τή έξαδέλφη 
του είπεν αυτή μ ετ’ οργισμένου υφους.

—  Λοιπόν, άναγίγνωσκε, έργάζου και 
τότε δεν θά υποοέρης άπό ανίαν.

—  Ε ργάζομαι, υπέλαβεν, ιδού δύω ώρας 
καθ’ άς εργάζομαι.

—  Κ άμε ολίγον περίπατον, ν’ άναπνεύσνις 
αέρα.

—  ’Ώ, μένε ήσυχος, θά μεταβώμεν άμε- 
τακλήτως πεο! τήν δεκάτην ώραν είς τήν  

λίμνην, νά θαυμάσωμεν πάντοτε τήν αύτήν 

κορυφήν τοΰ ό'ρους.
—  0 ά  έπεθύμεις βεβαίως, δπως ό ήλιος 

άλλάζη πορείαν, νά μετακινηθώσι τά  ορη, νά 
άλλάξη θέσιν ή λίμνη, καί τα ΰ τα  πάντα  διά 
ν’ άπασχολήσουν μίαν οϊκότροφον σχολείου.

—  Οίκότροφος, μοι φαίνεται δτι άφοΰ 
πρό ενός έτους δεν είμαι πλέον ήδυνάμην νά 

/άσω τό δνομα τοΰτο.
Ό  Φριδερΐκος έπανακάθησε παρά τη έξα- 

δέλφη του και είπεν αυτη μεθ’ ύφους μάλλον 

σοβαροΰ.
—  Ε ίσαι πολύ ευτυχής, Ά λβερτίνη , ιδού 

δλ,η ή στενοχώρια σου. Ά π ω λέσασχ  τούς γο-
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νεΐς σου, περιεπτύχθης υπό τοΰ πατρος μου 
και τής μητρός μου ώς ίόια θυγάτηρ. -~

χίδευσαν έν τώ  καλλιτερω εκπαιόευτη- 

ρίω τής Λυών. Περαιώσασα τάς σπουδάς σου, 
επανέρχεσαι ένταΰθα, έν τοΐς κόλποις οίκο
γενείας ενθα ούδεν, ούδεν άποκλειστικώς

σοί έλλείπει.
—  Βεβαίως πολύ ευτυχής, μο! περιποι- 

οΰσι τήν τιμήν ακόμη τοΰ νά υπανδρευθώ

τόν έξάδελφόν μου.
  Ουτω, δεσποινίς, είσαι αξιολύπητος !

11 ώ ς ; ούδε £ν νέφος έπί τής ζωής σου ! ού- 
δεαία φροντίς, ούδεμία ανησυχία, ούδε έν 

δάκουον  Ε ίναι αληθές πολυ σκλ/ιρον !
—  Μ άλιστα, κύριε, υπάρχουσι, φεΰ ! δά

κρυα άτινα  δέν προέρχονται ουτε εκ λύπης 
ούτε έξ εύχαριστήσεως !

  Ά λ λ ά  τά  όποια βρέχουσι τάς παρειάς
ένώ χασμάτα ι τ ις . Δεν εχει ουτο>; Δακρυα 

ανίας.......
—  Φοιδερΐκε, ουδέποτε ήκουσα νά όμι- 

λής τόσον βαναύσως.
—  Ούτε έγώ τό άνυπόφορον ύφος σου. 

Φ αίνεται δτι ή ακαταστασία  τής ατμόσφαι
ρας σάς πειράζει τά  νεΰοα.

— · Δεν γνωρίζω, κύριε, δεν επιθυμώ να 
μοί όμιλώσιν ουτω.

—  Συ ήρχισες, μο! φα ίνετα ι.
—  "Ολως διόλου, θυμώνεις, παραφέρεσαι, 

διότι ευρίσκω τήν ζωήν ένταΰθα μονότονον.
  Τήν ζωήν ήν δ ιάγετε, είναι δυνατόν.
—  Τήν οποίαν δλοι διάγομεν, μοί φα ί

νεται.
  ’Ό χ ι, λέγω  δι’ έμαυτόν, δσον αφορά

έμέ, ευρίσκω, δτι πολλά ύπάρχουσιν έν τή  
ζωή μου συμβεβηκότα.

Ε πειδή δέ ή Ά βεοτίνη έφαίνετο έρωτώσα 
αύτόν διά τών οφθαλμών προσεθεσεν ούτος 

δι’ υφους σοβαροΰ :
Μ άλιστα, δταν άγαπα τ ις , αί ήμέραι εί

ναι πλήρης πόνοιν κα! συγκινήσεων. νΟταν 
σοί έπέλθη ή ορεξις νά ησαι εύθυμος, χαρί- 
εσσα, δταν σε ΐδω μόνον μειδιώ σαν, δπως

παραδείγματος χάριν τήν ημέραν καθ ην 

μοί προσέφερες τόν δακτύλιον, ώ ! τότε ε ί
ναι εορτή δι’ έμέ ! αισθάνομαι πλήρης ευ- 
χαριστήσεως καί μοι φαίνεται δτι δλος ό κό
σμος λάμπει. "Οταν είσαι ζωηρά, δηκτική  
δπως σήμεοον, είσαι κόλασις δι έμέ. Σκέ
πτομαι νά φύγω έντεΰθεν, νά σε άφήσω στε- 

νοχωρημένην μόνην σου, νά έγκαταλειψω  τα  

π άντα , ώ ! υπάρχουσι στ ίγμ α ! παραφοράς δ; 
έμε, καθ’ άς σκέπτομαι χ ιλλ ιάκ ις νά έγκα- 
ταλίπω  τήν πατρίδα μου, τή ν οίκογένειάν 
μου ίνα  μή σε ιδω πλέον. Βλεπεις οθ~ν οτι 
αί ήυ.έοαι μου απεχουσι τοΰ να ηναι μονο- 
τονοι, δεσποινίς, διότι υποοαλλονται εις .α , 
ίδιοτοοπίας σου.

ΤΙ Ά λβερτίνη , έμελλε ν’ άπαντήση μετά  
πλειοτέρας γλυκύτητος είς τόν Φριδερΐκον, 
άλλά τό ώρολόγιον εκοουσε κα! ή προσοχή 
της άπεσπάσθη άλλαχοσε

—  Τέσσαρες ώ ρ α ι! είπεν, στο ιχηματίζω  

δ,τι θέλετε, δτι ή Μ ανέτα θά εισέλθη οε- 
ρουσα τό πινάκιον κα! δτι θά με κράςωσι 
νά ετοιμάσω τό τεϊον.

Έ  πρόροησίς της έπαλήθευσε στιγμηδόν.
Ουτω ή νεάνις ήγέρθη ίνα ύπακουση εις 

τήν φωνήν τοΰ θείου της.
Ό  Φριδερΐκος έξήλθε τοΰ θαλάμου, έν 

ανυπομονησία. Μετέβη είς τόν κήπον, κα! 
μετ’ ολίγας στιγμάς έπιστρέψας εκαθησε 
παρά τήν τράπεζαν όπως λαβη μέρος ε;ς το 

τέΐον. Μετά τήν πόσιν τοΰ τείου η Κυρία 

Λαφορέτ διηύθυνε τά  βλέμματά της είς τόν 
κοιτώνα της, τοΰθ’ δπερ έσήμαινε οτι έμελ
λε νά λάβη τό έπανωφόριόν της κα! τόν π ί
λον της καί νά μεταβή είς τήν λίμνην, ή 
Ά λβερτίνη  έχασματο, ο Φριδερΐκος συνοφου- 
οΰτο καί ό κ. Λαφορέτ ήτοιμάζετο νά έςέλθη

o’jSsv vsc βλεττ/).
Κ α τά  τήν στιγμήν ταύτην, είσήλθεν ή 

Μ ανέτα κα! ειδοποίησε τήν άφ ιςιν δλως α
γνώστου προσώπου τοϋ κ. Μαλβουαζιερ. Η 
Μανέτα συν τή  ειδοποιήσει τής αοιζεως τοϋ 
αγνώστου, συνήνωσε κα! τας ί,,ής ..ληρο,Λ
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ρίας δοθείσας αύτή υπό τοϋ ξένου : Γ0  κ. 
Μαλβουαζιερ ήγόρασε κτήμα τ ι πλησίον έκεΐ 
κείμενον και ω ; γειτων έζήτει την άδειαν νά 
εισαχθή ε:ς τήν οικογένειαν τοΰ κ. Λαμοορέτ.

Ο Φριδερΐκος παρετήρησε τήν έξαδέλφην 
του, ώ ; νά τη ελεγεν δτι ήρχετο τέλο; πάν- 
.ων τ ι ;  να διασκέδαση τήν μονοτονίαν της· 
ό κ. Μαλβουαζιερ είσηλθεν.

Ητο άνήρ τριακοντούτης, εύγενέστατος 
του; τρόπου;, μετά χάριτος Ινδεδυμένος κα! 
μορφής εύαρέστου. Ή  Ά λβερτίνη  προσέφε- 
ρεν αύτώ το τέΐον. Έ  συνδιάλεξις περ! δ ια
φόρων αντικειμένων ήρχισε, κα! δ κ. Μ αλ- 

βουαζιέρ δέν έπαυε θεώμενος και θαυμάζων 
τήν καλλονήν της Ά λβερτίνης. Ά λ λ ά  ‘τ ί ;  ή
δύνατο νά τόν ίδη ; Ό  Φριδερΐκος δστι; μέ
χρι τή ; στιγμής εκείνης δεν εΐχεν ίδη άλλον 

νέον νά κάθηται παρά μνηστή του, δέν είχε 
μάθει νά ζηλότυπη. Ό  κ. Λαφορετ κα! ή 
συζυγός του ουδεν θά υπέθετον κα! αν τ ι  
πλέον έβλεπον ή Ά λβερτίνη  ήσθάνετο τδ 

βλέμμα αυτοΰ ώς καυστικόν ρευστόν άλλά  

χωρίς νά γνωρίζη ακριβώς τήν φύσιν τής έν- 
τυπώσεω; ταύτης κα! τοΰ κινδύνου, 8ν έ- 

τ ?εΧε·

Προς τό τέλος τής Ισπερίδος, ή οικοδέ
σποινα ήρώτησε τόν κ. Μαλβουαζιερ έάν ε- 
9-ρ- νεα εκ Λυών, πολιν εν ή έγνώριζε πολ
λούς καθοη πολλάκις είχε μεταβή έκεϊ δταν 
ή άνεψιά της έσπούδαζε.

—  ’Ώ ί είπεν 5 κ. Λαφορετ, πρέπει πρό 

πάντων νά γνωρίζη τε νέα σπουδαία κα! τρο
μακτικά  διά νά εϋχαριστήσητε τήν Ά λβερ- 
τίντ,ν |Λας.

—  Πως ; ήρώτησεν ό ξένος.

—  Διότι ή άνεψιά μου, άγαπητέ γείτων 
μου... μο! επιτρέπετε νά σας Ονομάζω οδτω.

Ο Μαλβουαζιερ υπέκλινε.
Η άνεψιά μου, πρέπει νά σας τό είπω, 

εχει ιδιαιτέραν συμπάθειαν εις διηγήσεις πε
ριέργους, ληστών, κα! προσβολάς νυκτερι
νά;. Ανεγνω ολόκληρον τήν ιστορίαν τών

πειρατών, καί είδον αΰτήν λίαν σηγκεκινη- 
μένην έπ! τα ΐς κατά ξηράν κα! κατά  θάλασ
σαν μάχαις των.

Είναι ίδιον, πεπορωμένων ανθρώπων, 
είπεν δ Φριβερΐκος, μετά  πικρίας τό νά ζη- 
τώσι συγκινήσεις ε:ς τάς. εικόνας της κακίας 
καί τοΰ εγκλήματος.

Δεν ηξεύρεις τ ί  λέγεις, διέκοψεν ή * κυ
ρία Λαφορετ, διότι ή Ά λβερτίνη  απλώς μό
νον άγαπα τάς ιστορίας τών κλεπτών.

Μ άλιστα, ειπεν η νεανις, άλλ ’ άτυχώς 
δεν υπάρχουσι πλέον.

Πώς ; ειπεν ο θεϊός της, μή δεν ΰπάρ- 
χει παρ’ ήμίν δ περίφημος Βάρτολος ;

Επι τώ  ίνό μ ατι τούτω δ ξένος ελαφρώς 
εκινηθη προς τα  οπισω, α λλ ’ ούδείς τόν π α -  
ρετήρησεν.

* Ωραίος κλέπτης, ειπεν ή Ά λβερτίνη , 
μετά  περιφρονητικού ΰφους. Είς άθλιος λα 
θροθήρας.

— Μ άλιστα, άπήντησεν ό κ. Λαφορετ, λα-- 
θροθήρας,ό'στις όμως ζητεί τό καλλίτερον κυνη
γώ ν ... λαθροθήρας δστις μόνος μετά δύο έκ τών 

συντρόφων του, συλλαμβάνει δημοσίαν άμα  
ξαν τής Γενεύης, φονεύει ενα οδοιπόρον, δστι 
άνθ ίστατα ι κα! άπογυμνοΐ πάντας τους λοι
πούς.

— ’Ίΐκουσα νά λέγωσι περί τούτου, είπε 
μετ’ άδιαφορίας ό ξένος.

—  Ώ ! έπανέλαβεν ο κ. Λαφορετ, πάν- 
τες δμιλοΰσι περί τοΰ Βαρτόλου, είναι άν

θρωπος έκτακτος, ή?ξατο θηρεύων άλώπε- 
κας, μετα τα ΰτα  ελαβεν υπό τάς δ ιαταγάς  
του άριθμόν τ ινα  φαυλοβίων κα! ηδξησε τήν  
εργασίαν του λαθροθηρεύων, μή πληρόνων 
ουδεν δικαίωμα κα! λέγεται δτι ή περιουσία 
του είναι μεγάλη.

—  Κ α ί τ ί νομίζετε μέ τοΰτο, είπεν ό 
Φριδερΐκος· δέν θά άργήση νά κρεμασθή μετά  
τών άκολούθων του, διότι οί τοιούτου είδους 
ήρωες τοιοΰτον εχουσι τέλος.

—  Λ έγεται έπίσης, προσέθηκεν δ Μ αλ-
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βουαζιέρ, δτι δ άνθρωπος ούτος είναι πνευ
ματώδης κα! ωραίος κα! εχει τρόπους έν γε- 
νει εύγενεΐς.

—  Πώς ; εκραξεν ή κυρία Λαφορετ, είναι 
πολύ περίεργον, άνθρωποι οΐτινες τόν είδον 
λέγουσιν δτι είναι άνθρωπος αληθώς άξιοση- 
μείωτος. ^Εχει ώραίαν μορφήν κα! υφος με
γαλοπρεπές. Ό  Θεός γνωρίζει πώς τά  άπέ- 
κτησε.

—  Να!, υπέλαβεν δ ξένος, τοΰτο μ άλ ι
στα, μο! υπενθυμίζει ανέκδοτόν τ ι  δπερ ή- 
κουσα δι’ αύτόν κα! δπερ συνέβη έπ! τών <5- 
ρέων τούτων τοΰ Βουζέτ, τά  δποΐα λυμαί
νεται.

—  Α λ η θ ώ ς ; άκούσωμεν, άκούσωμεν, εί- 

πον μ ια  φωνή α ί δύο γυναίκες.
—  ’Έρ6)τά τ ινα  τοΰ λαθροθήρα Βαρτό

λου, έπρόσθεσεν ή Ά λβερτίνη .
—  Είπε ήμίν, τό άνέκδοταν τοΰτο,. είπεν 

ή θεία.
—  Λοιπόν προσέθηκεν δ Μαλβουαζιερ, 

διατείνονται δτι χάρις είς τήν 'καλλονήν του 

καί είς τούς εύγενεΐς αύτοΰ τρόπους, είσήχθη 
ήμέραν τινά  παρ’ έντίμω τ ιν ! οίκογενεία τής 
Ναντούνης άγνοώ υπό ποίαν πρόφασιν,, άλλά  
δέν ονομάζω τήν οικογένειαν. ’Εκεί, φαίνε
τα ι, αίσθημά τ ι  αίφνίδιον, φλογώδες, έξ ε
κείνων άτι.να γεννώνται υπό ένός μόνον βλέμ
ματος, άνεπτύχθη συγχρόνως έν τή καρδίοι 
τοΰ Βαρτόλου καί της έν οικία νεάνιδος. 
Περ! τήν εσπέραν, λέγετα ι δτι δ Βάρτολος 
μόνος μετά της νεάνιδος της δποίας τό όνο
μα έστω Ά δελα ίς, έτόλμησε νά τή  είπη αύ- 

θαδώς* Ά δελα ίς, είμαι δ Βάρταλος δ λαθρο
θήρας, άλλά δέν βλάπτει, Σέ άγαπώ· μο! ά- 
νήκεις, διότι κα! συ μέ άγαπας! άκολούθει με.

—  ^Επειτα, έπειτα ; ήρώτησε ζωηρώς ή 
Ά λβερτίνη .

Ά  ! άπεκρίθη νωχελώς δ κ. Μ αλβουα- 
ζιέρ, θέτων τήν χεϊρα έπί τοΰ μετώπου του, 
δέν γνωρίζω... έλησμόνησα τό τέλος της πε- 
ριπετείας ταύτης.

—  Ά λ λ ’ έπ! τέλους, άνεχώρησαν δμοΰ,

έπεΐπεν ή κυρία Λαφορέτ.
—  θεέ  μου !..........  δέν γνωρίζω.
—  Πώς ; ούδέν, είπεν ή Ά λβερτίνη.
—  Ούδέν.
—  ’ Ω ! είναι λυπηρόν.
—  Τίποτε, βεβαίως, είπεν δ Φριδερΐκος, 

διότι είναι διήγησις τοΰ άέρος, κα! μ άλ ιστα  
γελοία.

'Η κίνησις τοΰ Φριδερίκου, δστις λέγων 
τα ΰτα  ήγέρθη, ήτο προειδοποίησις δτι ώφει- 
λεν νά τελειώση ή έπίσκεψις.

'Ο κ. Μαλβουαζιέρ ήγέρθη ζητών παρά 
τοΰ οικοδεσπότου τήν άδειαν νά έπανέλθη, 
τοΰθ δπερ τώ  επετράπη κα! άπεσύρθη.

Ή νεανις, ολίγον άνησύχησεν έκ τοΰ συμ
βάντος της εσπέρας· εί^εν εννοήσει σχεδόν 

τήν έντύπωσιν ήν ένεποίησεν τώ  Μ αλβουα
ζιέρ, άλλά χωρίς νά αίσθανθή δλην τήν συγ- 

κίνησιν ήν συνεπάγεται αίσθημα αίφνήδιον, 
δπερ δέν ήδύνατο νά διασκεδάση τήν μονο
τονίαν της. Ά π α ντε ς  οί έν τω  οίκω άπεσύρ- 
θησαν έν τοΐς θαλάμοις των. Έ  κυρία Λ α
φορέτ άπερχομένη συνέστησεν είς πάντας νά 
κλείσωσι καλώς τά  παράθυρα διότι δ καιρός 

ήτο τρικυμιώδης κα! ένδεχόαενον ή χάλαζα  
νά έθραυε τάς υέλους τών παραθύρων.

Τής Ά λβερτίνης δ θάλαμος ήτο παρά τόν 
κήπον. ’Έθετο τήν λυχνίαν έπί τοΰ κομμω
τηρίου της. Ήνέωξε τά  φύλλα τοΰ παραθύ
ρου, δπως κατά τήν παραγγελίαν τής θείας 
της, κλείση αύτό καλώς. Ό  δρίζ<ον ήτο σκο
τεινός καί διαρκείς άστραπαί έ φ ώ τ ιζ ο ν τά ς  
κορυφάς τών δρέων· ϊν ’ άναπνεύση τήν δρό
σον ήτις έμενεν είσέτι είς τόν άέρα, ή νεανις 

έκυψε άπό τοΰ παραθύρου πρός τόν κήπον. 
Τή έπήλθεν ή ιδέα νά μεταβή είς τόν κήπον 

καί προφυλάξη τά  άνθη της, άπό ένδεχομέ- 
I νην βροχήν. Έ ξηλθε τοϋ δωματίου της, είσ- 

τ,λθεν έν τώ  κήπω κα! μετέβη είς τήν άκραν 
δπου είχε τά  ιδιαίτερα αύτής άνθη. ’Ενώ ή 

Ά λβερτίνη έπλησίαζε πρός τό ^διάφραγμα 

τοϋ κήπου, ήκουσεν τούς ήχους αύλοΰ γλυκύ- 
τητος κα! μελωδίας άπαραμίλλου. Ή  Ά λ -
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βερτίνν! προσεσχεν έπί τ ινα  καιρόν, πλησιά- 

ζουσα τον τοίχον οπως κάλλιον διακρίνη την 
μελωδίαν. Ό  μελωδικός ήχο; ήλλαξε θεσιν 
καί ή Ά λβερτίνη  τάν ήκολούθησε. ΓΗ μύστη-  
ριώόης μουσική δλονέν προΰχώρει, έλκουσα 

μετά  γλυκύτατος μετ’ αΰτής την νεάνιδα, 
μέχρις οΰ την έφερε προ τής θύρας τού κή
που. Αίφνης ήκουσε έλαφρόν κοότον καί είδε 
τήν μικράν θύραν άνοιγομένην* Ταΰτοχρόνως 
ώπλισμένη χειρ εκτάκτου δννάμεως συνέλα
βε τήν χεΐρα τής Ά λβερτίνης.

Ή Ά λβερτίνη  άφησε κραυγήν καί ήσθάν- 
θη έαυτήν νεκρουμένην. Έ ν τούτοις, έν τη  
σκιά, ήδυνήθη νά διακρίνη δτι δ κρατών αυ
τήν ήτο ό κ. Μαλβουαζιέρ. Ά λ λ ’ ή συγκί- 
νησίς της έκ τούτου δέν ήλαττώ θη.

Δέν ή θέλησε νά φαννί έντρομος, καί άπε- 

φάσισε νά προσποιηθη τ/)ν γενναίαν 'ίνα μ ή 
δώση άφορμήν σκωμμάτων είς έ'να ξένον.

—  Κύριε, είπεν μεθ’ ηγεμονικού ΰφους,
τ ί  σημαίνει ή επιστροφή σας αΰτη είς τήν
οικίαν μας, καί ό ταόπος ούτος τοϋ φέοε- 
σΟαι ;

—  Ά λβερτίνη , είπεν, είμαι ό Βάρτολος 
δ λαθροθήρας, άλλά δέν βλάπτει, σέ αγα
πώ· jj-οί ανήκεις διότι μέ άγαπας επίσης: ά- 
κολούθει με.

—  Είσαι αναίσθητος ; Τί παραμύθια μοί 
λέγεις ;

—  Τά παραμύθια είσί τώρα αλήθεια. Είς 
σε εναπόκειται τώρα Αλβερτίνη νά δρίσης 
το τέλος· έάν θέλεις ν’ άφοσιωθής είς έ'να 
ληστήν, είς ένα τυχοδιώκτην, άλλά είς άν
θρωπον δστις σέ λατρεύει, έλθέ. Έ άν ά ντ ι-  
στής οφείλω νά σέ αναγκάσω.

Έ  νεανις προσεπάθησε νά άποσπασθή 
τής χειρός του καί άφησε κραυγάς δδυ- 
νηράς, άλλά μανιώδης άνεμος έκάλυψε 
τήνφωνήν της. Γ0  Βάρτολος , έσύριξεν ε-
λαοοώς.» * ’

Δύο άτομα συνέλαβον τήν Ά λβεοτίνην, έ
φραξαν το στόμα αυτής διά ρινομάκτοου καί 
ερριψαν αυτήν έν μ ια  άμάξη έκεΐ πλησίον 
ευρισκόμενη.

'Ο Βάρτολος είσήλθε καί έκάθησε παο5 * »
αυτή. Έ  άμαξα άνεχώρησε δρομαίως.

II
Η ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ.

ΤΙ άμαξα προΰχώρει ταχέως μετά τοϋ 

θορύβου 8ν συνεπάγονται ο! τροχοί άμάξης 
τρεχούσης έπί βοάχω ν .

Έ  Ά λβερτίνη μόλις διέκρινε τά  πεοιστοι- 
χοϋντα αυτήν αντικείμενα. Παρ’ αυτήν έν τω  
βάθει τής άμάξης έκάθητο δ άπαγωγεύς αυ
τής. Έμπροσθεν τής άμάξης έκάθητο δ είς 

τώ ν ανθρώπων, οιτινες συνέλαβον καί έρρι- 
ψαν αυτήν έν τή  άμάξν). ΊΙκολούθουν τήν 
όδον τ?,ς Γενεύης άνά μέσον τώ ν δρέων.

Ψυχρός ίδοώς περιέρρεε τήν Ά λβερτίνην  
προμηνύων λιποθυμίαν. Ά λ λ ά  σκεπτομένη 

δτι λιποθυμούσα θά έξετίθετο περισσότερον 
προσεπάθησε νά συλλέξη τάς δυνάμεις της. 
Ήνέωξε τούς μεγάλους οφθαλμούς της καί 
έκίνει τά  μέλη τοϋ σώματός της ποδς άνα- 

ζωογόνησιν τοϋ αίματός της. Μετά ήμισείας 

ώρας πορείαν, τη άφηρεσαν έκ τοϋ στόμα
τος τδ ρινόμακτρον. Ευθύς έρρίφθη έπί τής 
θύρας τής άμάξης έκβάλλουσα τρομακτικάς 
φωνάς καί ζητούσα βοήθειαν.

—  Προσπάθησε νά ήσαι «ρρονιμωτέρα, 
Ά λβερτίνη , είπεν αΰτη δ Βάρτολος. Πρέπει 
νά μάθης, δτι έάν ήδύνασο ν’ άκουσθής δεν 
θά σοί άπέφραττον τδ στόμα. Μ αταίως κο
πιάζεις.

Τοϋτο ητο δυνατόν, έσκέφθη ή Ά λβερ τί
νη, καί μετά τινας ανωφελείς προσπαθείας 
έπανέπεσεν είς τήν θέσιν της.

—  Είναι δέκα ώραι, ποοσέθεσεν δ συνο
δοιπόρος της· ή έξοχή είναι εντελώς έρημος 

καί ουδένα πιθανώς θά άπαντήσωμεν μέχρι 
μεσονυκτίου, ώρας καθ’ ην θά διέλθη ή δη
μοσία άμαξα τής Γενεύης.

—  Μ άλιστα, κύριε, γνωρίζετε καλώς τήν 
ώραν καθ’ b  διέρχεται αυτη, εΐπεν ή Ά λ 
βερτίνη μετά δηκτικού ΰοους.
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Έ  θέσις τής άτυχους νεάνιδος ήτο φρικώ- 
δης, εβλεπεν έαυτήν είς τήν έξουσίαν ένδς 
ληστοϋ έν τόπω έρήμω καί άγρίω, κα ί ένθα 
οΰδεμία κατοικ ία  υπήρχεν δπως τή  παρασχη 
ελπίδα τ ινά  σωτηρίας. Ά λ λ ω ς  τε δ άπα- 
γωγεύς είχε προ αΰτοϋ δλόκληρον νύκτα ίνα 
άποπλανήση τήν παρά τών γονέων της κα- 

ταδίω ξιν αΰτοϋ.
Εις τω ν συντρόφων τοΰ Βαρτόλου, έφερε 

προσωπίδα καί ήτο δλοκλήοως κεκαλυμμέ- 
νος διά μανδύου. 'Ο άλλος ήτο όπισθεν τής  
άμάξης. Ό  αρχιληστής ειχεν άναμφιβόλως 

εκλέξει δύο τών καλλιτέρων αΰτοϋ ανθρώπων 
ώς συνενόχους τοϋ εγκλήματος, τους δυο ε
κείνους μεθ’ ών πιθανώς είχε ληστεύσει τήν  

έκ Γενεύης άμαξαν. Πασα έλπίς σωτηρία; 
άπέπτη διά τήν Ά λβερτίνην, ητις έχυνε πο
ταμούς δακρύων. ’'Εκραξε προς βοήθειαν, 
έξέτεινε τάς χεΐρας της πρδς τήν αγαπητήν 
εκείνην κατοικίαν της, πρδς τον άπωλεσθεν- 
τ α  έκεΐνον παράδεισον, άπολεσθέντα ισως 
διά παντός.

Έ ν τούτοις ή προμηνυομένη κατα ιγ ίς  
έξερράγη έν όλη αΰτής τή σφοδροτητι· οι 
κ:;οτοϋντες κεραυνοί εσειον τα στηθη τής 
Ά λβερτίνης.

Έ ν τή  διαπάλη ταύτη  τών στοιχείων, 
ζητεί τ ις  παρ’ αΰτώ αγαπητόν τ ι  πρόσιοπον, 
κινε ίτα ι έκστίκτως πρδς έκεΐνον, 8ν μάλλον 
άγαπα έν τώ  κόσμω, ινα  ζητήση άσυλον είς 
τάς άγκάλας του ή νά συναπολεσθν} μετ’ αΰ
το ϋ ...Ά λ λ ’ δταν ή Ά λβερτίνη  ες-ρεψε τούς ο
φθαλμούς μηχανικώς πρδς τδν συνοδοιπόρον 
της, εύοε τδν σκληρότερον έχθρόν της, εύρε ά
θλιον δολοφόνον ούτινος ή κεφαλή προώριστο 
διά τήν λαιμητόμον.

Προσεπάθησε τότε νά ριφθη έξω ·τής ά 
μάξης:

Ποδ αΰτής έχαίνον σκοτεινά βάραθρα ένθα 
δ άνεμος καί ή βροχ^ καταπ ίπτουσα, έκρό- 
τε ι αγρίως, καί ήκούοντο ώς κραυγαί τρομε- 
ραί καί βρυχηθμοί λεόντων, έπανέπεσεν δθεν 
έν τή  άμάξη καί ή φρίκη της έτι μάλλον 
ηΰξησεν.

Ό  Βάρτολος δ ιετέλει έν σιγή έχων έ- 
σταυρωμένας τάς χείρχς έπί τοΰ στήθους του. 
Οί συνοδοιπόροι του έκοιμώντο βαθέως ώς 
άν τδ παν διετέλει έν φυσική καταστάσει. 
Είς έκάστην κίνησιν τής άμάξης ή Ά λβερ 
τίνη  έξεβαλλε καί σπαρακτικήν κραυγήν· ή 
δδοιπορία έξηκολούθει πάντοτε το ιαύτη.

(ά-Λολουθϊί)

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΔΙΣΔΡΑΕΑΙΙΣ

ΚΟΜΗ2 ΒΗΚΟΝΣΦΗΛΔ

Έξεμέτρησε τδ ζην είς τώ ν μεγί
στων πολιτικών άνδρών τής συγχρόνου Α γ 
γλίας, ό Βενιαμίν Δισραέλης κόμης Βήκον- 
σοηλδ. μ ία  τών περιεργοτέρων μορφών τοϋ 
10 '. αίώνος, έν τώ ν παραδοξοτάτων κραμά
των τόλμης, εΰφυΐας, δηκτικότητος, ρεμβώ- 
δους μεγαλοφυΐας καί πρακτικής μεταμελεί- 
ας, σταθεοότητος κ α τ’ οΰσίαν καί άσταθεί-  

ας κ α τ’ έπιφάνειαν, συνενών μετά τής ρεκτι- 
κότητος καί τής πρακτικότητος τοΰ Ά γ γ λ ο υ  
τδ ρεμβώδες καί λογιστικόν άμα τών σημι
τικώ ν φυλών. Ή  μορφή τοϋ Βενιαμίν Δισδρα- 
έλη, οίαιδήποτε καν είσίν α ί περί αΰτοΰ ίδέαι 
τών συμπαθώς ή άντιπαθώς αΰτώ διακειμέ- 

νων, υπήρξε πάντοτε επαγωγός άπδ τής άο- 
χής τοΰ πολιτικού αΰτοϋ σταδίου, οτε πρδς 
τδν περίφημον τής ’Ιρλανδίας δημαγωγόν 
Οκονέλλον δνειδίζοντα αΰτώ ώς a αποστάτη,

c
αγύρτη καί διαδόχω του επι τοΰ σταυροΰ 
έκπνεύσαντος άμετανοήτου ληστοϋ » εγραφε 
(τώ 1 835) τήν γνωστήν έπιστολήν, ητις έ- 
τελεύτα  διά τών λέςεων « Οψει με είς Φι
λίππους ι> καί πρδς τούς γελώντας έν τώ  
Κοινοβουλίω βουλευτάς άνέκραζεν υπερηφά- 
νως « Έ σετ’ ημαρ δταν άκούσητέ μου », μέ
χρι τής ημέρας καθ’ ήν θριαμβικός ώς νέος 
Καΐσαρ έπανέκαμπτεν έκ Βερολίνου μετα τδ 
μέγα ευρωπαϊκόν συνέδριον, δπερ δυναται 
τις  είπεϊν, δτι έργον ην τών χειρών ή μάλλον 

τής διανοίας αΰτοϋ. .
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Ελκων τήν καταγωγήν έξ αρχαίας ίου- 
Λζϊκής οίκογενείας τής 'Ισπανίας, έγκατα-  
στασης εν Αονδίνω —ερ! τα  μέσα τοΰ παρελ
θόντος αίώνος, πένης κα! απροστάτευτος ό 
Βενιαμίν Δισραέλης κατεκτήσατο εκ νεαοας 
ηλικίας περίοπτον θέσιν έν τή φιλολογία διά 
καλλιστων διατριβών και μυθιστοριών, έν 
αίς διαπρέπουσιν ιδία « ή Σίβυλλα ή τά  δυο 
εθνη β κα ι α Ταγκρέδος ή ή νέα σταυροφο
ρία ». Ευπατρίδες ουτω τή ; δημοσιογραφίας 
γενόμενος και οϊκόσημον εχων τήν φιλολο
γίαν, ώς αυτός ούτος μετά δικαίας υπερηφά
νειας ελεγεν, άνεδείχθη κα! έν τώ  κοινοβου- 
λίω κα! ίόία εν τή άνίσω και απεγνωσμένη 
πάλνι κατά τοΰ σΐρ Ροβέρτου ΓΙήλ κατά  το 
ζήτημα τής τελωνειακής μεταρρυθμίσεως 
( 1 8 4 5 — 46) δριμύς κα! οξύστομος αθλητής, 
ανταγωνιστής δεξιός άμα και επίμονος, συ- 
νενών άκαταμάχητον διαλεκτικήν μετ’ άπρο- 
όπτων άποστροφών και μετά δηκτικω τάτης  
ειρωνείας. Δέν θά παοακολουθήσωμεν τον πε
ρίβλεπτον ρήτορα εις το κοινοβουλευτικήν αύ
τοΰ στάδιον, δπερ ανήκει άποκλειστικώς εις 

τήν ιστορίαν τοΰ αγγλικού πολιτεύματος, 
ούόέ θά έξετάσωμεν τάς ποικίλας μεταστρο- 

φάς αύτοΰ, δι’ ών κατώρθωσε νά καταλάβη  
τήν έπιφανεστάτην θέσιν έν τοΐς πολιτικοΐς  

κύκλοις τής πατρίδος αύτοΰ. Ό  Βενιαμίν 
Δισραέλης έγένετο έκ τών πρωταγωνιστούν- 
των εν τή ευρωπαϊκή πολιτική προσώπων 
άφότου ώς μέλος τής υπό τόν λόρδον Δέρβυ 
άντιπολιτεύσεως κατεπολέμησε σφοδοότατα 
τήν πολιτικήν τών φιλελευθέρων, ήτις τώ  

1 86 4  έθυσίασε τήν ακεραιότητα κα! τήν α 
νεξαρτησίαν τής Δανιμαρκίας έπ! βλάβη 
τής επιρροής τής ’Α γγλίας. 'Η επιφανής αύ
τοΰ κοινοβουλευτική εκστρατεία παρέσχεν 

αύτώ αυτοδικαίως, ούτως είπεΐν, τήν διαδο
χήν τοΰ λόρδου Δέρβυ (πατρός τοΰ νΰν ομω
νύμου) εις τήν ηγεμονίαν τοΰ συντηρητικού 
κόμματός, ήν και ελαβεν άπο^ωρήσαν*τος 
των κοινών κατά μάρτιον τοΰ 1 8 6 8  τοΰ 
λορόου Δέρβυ. Όλιγοχρόνιος υπήρξε τότε ή

πρωθυπουργία αύτοΰ παραταθεΐσα μέχρι δε- 
κεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους, ότε διεδέξατο αύ- 
τον ο κ. I λαδστοιν. Α λλ  οσον.όλιγοχρόνιος 
καν έγένετο, κατέδειξε τάς τάσεις τοΰ νέου 
ηγέτου τώ ν τόρεων πρός τήν αύτοκρατορικήν 
λεγομένην πολιτικήν, πρός τούς 'παράτολ
μους πολυτικους συνδυασμούς, εις ους έκών 
έθυσίαζε προηγουμένας ήθικάς υποχρεώσεις, 
προς τα  θεατρικα απροοπτα τής δ ιπλω μα
τία ς, προς παντα  τέλος έκεΐνα, άπερ έμελλε 

νά έφαρμόση κατά  τήν τελευτα ία  ν έπιοανε- 
στατην αυτοΰ πρωθυπουργίαν δεξιών τυχών 
περιστάσεων, δεξιώ τατα δε έπωφεληΟείς 
αύτάς.

Δεν ελησμονηθησαν έτι ή άγορά τών μ ε 
τοχών τής διώρυγος τοΰ Σουέζ, ή άνακήρυξις 
τής βασιλίσση; Βικτορίας ως αύτοκρατείρας 
τής Ινδ ικής, α ί κ α τ ’ ’Αλέξανδρον τόν Μέγαν 

ηγεμονικά! έπισκέψεις τοΰ πρίγκηπος τής 
Ούαλλίας εις τήν χώραν τοΰ Πώρου καί τοΰ 
J ιπου Σαχίβ, α ί μεγάλαι έκεΐναι σκηνογρα
φ ία ς  είς άς παρίστατο ή Εύρώπη απορούσα 
έάν ό παρασκευάσας αύτάς ήν μέγας πολι
κός ή απλούς θαυματοποιός. ΊΙ περαιτέρω 
άνάπτυξις τών γεγονότων κατέδειξεν ότι ό 
Βενιαμίν Δισραέλης, ουδέτερον ήν τούτων, ού
τε πολιτικός συνεχίζων τήν ιστορίαν τής πε- 
ριφανοΰς δ ιπλω ματίας τής χώρας αύτοΰ άπό 

Π ιττ  μέχρι ΙΙαλμερστώνος, ούτε άπλοΰς 
θαυματοποιός ένασμενίζων είς παρασκευήν 
σκηνογραφιών πρός απλήν τής Εύρώπης έκ- 
πληξιν. Ό  Βενιαμίν Δισραέλης, ό ήδη υπό 

τής άνάσσης άμειφθεις τώ  τ ίτλ ω  τοΰ κόμη- 

τος Βήσκονσφηλδ, ήν μέν πρωτότυπος δ ιά 
νοια, ήν ή παράδοξος σύγκρασις τοΰ σ η μ ιτ ι
κού ρεμβασμού μετά τής άγγλοσαξωνικής 
πρακτικότητος ήγε πρός τήν σύλληψιν τών 

γενναιοτέρων ιδεών, πρός τάς τολμηροτάτας 
εκφράσεις καί επιχειρήσεις, πρό τώ ν οποίων 
ήόύνατο νά ώχριάση καί αύτό τό γαύρον τοΰ 
ΙΙαλμεστρώνος λόγιον «. Civis iOinami.- 
SUiiij · άλλ αφ ετερου εκεκτητο πασαν τήν  
εύκαμψίαν τής σημιτικής φυλής, τήν αγνω-
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στον είς τόν αληθή αγγλικόν χαρακτήρα, 
είς τό ύποχωρεΐν έκ καιρώ μετά φαινομενι
κών αντισταθμ ισμάτω ν δυναμένων μεν να 
προκαλέσωσι θεατοικάς εκπλήξεις, άλλά κατ’ 
ούσίαν άσημάντων. Κ α τ ’ άμφοτέρας δέ τάς 

περιστάσεις έθεώρει εαυτόν κα! τάς συλλή
ψεις αύτοΰ άνωτέρας τών φυσικών κα! ήθι- 
κών νόμων, οίτινες άγρΚφοί μέν είσι διέπου- 
σιν όμως τάς σχέσεις τών μεγάλων πρός τά  
μικρά κράτη. Ή δύνατο ισως ώς ό Αύγου
στος νά έρωτήση έπί τής έπιθανατίου αύτοΰ 

κλίνης έάν ήδυνήθη νά διαδραματίση καλώς 

έν τώ  κόσμω τούτω τό πρόσωπον αύτοΰ και 
νά καυχηθή ότι ήδυνήθη νά συγκέντρωση είς 

εαυτόν έπί εν βλον έτος τήν προσοχήν συμ- 

πάσης τής Εύρώπης.
Κ αί άληθώς άπό τοΰ μεγάλου Π ίττ, ού- 

δείς πολιτικός άνήρ τής ’Α γγλ ίας, μηδέ τοΰ 
Παλμερστώνος έξαιρουμένου, ήδυνήθη νά πε- 
ριβάλη είς τήν ’Α γγλ ίαν το ιαύτην α’ίγλην 
ισχύος, ο'ίαν 6 Δισραέλης Βήκονσφηλδ άπό 
τοΰ άπριλίου τοΰ 1 8 7 7  μέχρις ίουλίου τοΰ 
1 8 7 8 . ΓΌ τε ή Εύρώπη ύπέπτησσε πρό τών 
θριάμβων τοΰ Τσάρου κα! πρό τής παρελά- 
σεως τών ρωσσικών φαλάγγων έν τοΐς παρά 
τό Βυζάντιον πεδίοις, ότε αύτός ό σιδηροΰς 
άρχιγραμματεύς ενώπιον τοΰ γερμανικού κοι
νοβουλίου άνεκήρυσσε μετά τίνος άποτόμου 
παρρησίας ότι τά  δίκαια τών κρατών καί τών 
εθνών όφείλουσι νά σιγώσι πρό τοΰ «Μ ακά
ριοι οί κρατούντες», 5 Βενιαμίν Δισραέλης 
μόνος έξεπροσώπησε τήν μεγάλην εύρωπαϊ- 
κήν πολιτικήν διά σημιτικής τίνος καινοτρο- 
πίας, άγων πρός υπεράσπισή/ τών ευρωπαϊ
κών συμφερόντων άσιατικάς φάλαγγας κα! 
διατάσσων είς τάς άγγλικάς τριήρεις ινα είς 

τόν Ε λλήσποντον καί είς τόν Βόσπορον είσ- 
πλεύσασαι άνακράξωσι σ τ ή θ ι  πρός τόν γαΰ- 
ρον νικητήν, όστις ώς ό Βρένος τό μέγα ξίφος 
τής κληρονομιάς Πέτρου Α'. και Αικατερίνης 
τής Β'. έν τή π λά σ τ ιγγ ι τών συνθηκών τ ι-  
θεις άπήτει καί έλάμβανε διά τής συνθήκης 
τοΰ αγίου Στεφάνου τήν έπικράτησιν τοΰ

πανσλαβισμού έν ^Ανατολή, τόν υπέρ αυτού 
διαμελισμόν τής Τουρκίας, τήν τών κλειδών 
τής Κωνσταντινουπόλεως παράδοσιν είς αύτόν 
εχοντα τόν πόδα έν Δουλέ Βουργάς. Κ αί 
ότε παρητεΐτο διά τα ΰ τα  ό δειλήμων Δέρβυ, j 
5 έπιπροσθών είς τήν τολμηράν ταύτη ν πο
λ ιτικήν, ό Βενιαμίν Δισραέλης αντί νά ύπο- 

πτύξη έπέτεινε τήν πολιτικήν ταύτη ν καί 
υπό τάς εμπνεύσεις εί μή καθ’ ύπαγόρευσιν 
αύτοΰ έγράφη ή πολύκροτος εγκύκλιος Σ αλ ι-  

σβουρή τής 1ης άπριλίου 1 8 7 8 ,  ή άνακηρύ- 
ξασα τοσοΰτον στεντορείως καί εύγλώττως 
τά  δίκαια τών μικρών εθνών καί κρατών καί 
τά  συμφέοοντα τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού  
άνώτερα τής νικηφόρου υλικής βίας καί τής 
κατακτήσεως. ΊΙ Ευρώπη άπασα άνανήψασα  

έπεκρότησεν είς τήν μεγάλην ταύτην πρωτο
βουλίαν τής ’Α γγλ ία ; καί έκήρυξεν, οτι εί
ναι πρόθυμος νά άκολουθήση αυτή, ή Μ εγά
λη Βοεττανία κατεκτήσατο θέσιν, ήν θά έ- 
φθόνει καί αύτός ό μέγας Π ίττ, ή Ρωσσίά  
ή τέως άγέρωχος έπί τοΐς θριάμβοις αύτής^ 
ήναγκάσθη νά ύποχωρήση καί άπεφαφίσθη ή 
συγκρότησις τοΰ εύρωπαΐκοΰ συνεδρίου. Αυτη  

έγένετο ή λ ίμ π ρ ο τά τη  σελίς τοΰ βίου τοΰλόρ- 
δου Βήκονσφηλδ, δι’ ήν ήδύνατο νά καυχηθή, 
ότι ούχί ή τύχη, άλλ’ ή διάνοια αύτοΰ έδω- 
κεν αύτώ πρόσωπον ’Αγαμέμνονος άνά μέσην 

Ευρώπην. 'Γπό τόν λόρδον δμως Βήκονσφηλδ 

ύπελάνθανεν έτι ό Βενιαμίν Δισδοαελης· τό 

θάρρος τοΰ Σημίτου ΰπέπτηξε ποό τοΰ άπε- 
ράντου όρίζοντος, ον ήνοιξεν ή εύρεΐα αύτοΰ 
διάνοια, καί τήν άπριλιανήν έγκύκλιον διε- 
δέξατο τό υπόμνημα Σουβαλώφ Σαλισβουρή 
τοΰ μαΐου, ή κυπριακή σύμβασις τής 4 ίου- 

νίου, ή κατά  τό συνέδριον συνεννόησις μετά  
τοΰ πρίγκιπος Βίσμαρκ, δστις ήττον δίινός 
είς τό συλλαμβάνειν ιδέας,1'^δεινότατος <δμως 
έστίν είς τό έπωοελεΐσθαι τά  τών άλλων 
σφάλματα πρός έπ ιτέλεσιν «ύτών, ή τής 
Βοσνίας κα! 'Ερζεγοβίνης δωροδότησις είς 
τήν Αυστρίαν, ή είς «ταΰτα πάντα  σφαγίασις 
τών τοσοΰτον εύγλώττως άνακηρυχθέντων
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δίκαιων τών μικρών εθνών κα! κρατών τής 

Ανατολής κα! ή λήθη προηγουμένων ηθικών 

υποχρεωσεων... Πλήν μεθ’ δλα τα ΰτα  ούτε 

τα  ε)νη τη ; Ανατολ?,; ουτε ή Εΰρώπη δύ- 

νχντχι να λησμ,ονήσωσιν, οτι ό Βενιαμίν 

Δισρχέλης εγένετο 5 σκχπανεύς τής συνθή
κη; τοΰ αγίου Στεφάνου, δ πρώτος εργάτης 

τοΰ νέου ανατολικού οικοδομήματος, δπερ 

ηγερθη έν Βερολίνω, οικοδομήματος, δπερ 

μεθ’ δλας αΰτοΰ τάς ελλείψεις ήδύνατο καί 
δύναται νά περιλάβη έν ίση στάθμη τούς α
νατολικούς λαούς, έάν προς παγίω σιν κα! 
προς δικαίαν τών διαμερισμάτων αΰτοΰ δ ια 
νομήν κατεβαλλοντο δσαι προσπάθειαι κα1 
προς ανέγερσιν αΰτοΰ. Είς τα ύ τα ; δυστυχώς 
τας προσπαθείχς έφάνη ελλιπής ιδίως 5 κό
μη; Βήκονσφηλδ διχκυβεύσχς οΰτω τήν στε
ρεότητα τοΰ οικοδομήματα;, ού ο π:ώτος έρ- 
γατης έγενετο. Έφάνη οιονε! μεταμελόμ.ε- 
νο; διά τήν έργχσίαν αΰτοΰ, ό αεικίνητο; 
αυτοΰ νοΰ; ε ί; νέα έστράφη άποπτα έν τώ  

οριζοντι σημεία κα! ί'σω; έρρέμβασεν ό νέος 
τή ; πολιτ ική ; Ταγκρέδο; τήν παντελή κατα
στροφήν τοΰ ονείρου τοΰ Μεγάλου Πέτρου 
ύιά τήν Κ α λκο ΰτζνκα ! τήν Κωνστχντινου- 
πολιν, ενθεν μεν διά τώ ν επιστημονικών έν 

Α φγανια ορίων, ενθεν δε ό ι ά τή ; έπικρατή— 
σεω; τών Άψβούργων έν ’Ανατολή, έπικρα- 

τησεω; ή; ή ιδέα φα ίνετα ι έμφυσηθεΐσα αΰ- 
τώ  υπό τοΰ σιδηροΰ άρχιγραμματέω;. ’Αλλ* 

η δημοσία γνώμη άπηυδησεν ήδη έκ τ ή ;  αΰ- 
τοκρατορικής πολιτικής κα! ήρχισεν νά α ί- 
σθάνηται φόβους έκ τοΰ άνησύχου τού
του πνεύματος κα! πρό ένό; έτου; δ λόρδο; 
Βήκονσφηλδ παρεχώρησε τήν θέσιν αΰτοΰ 
εις τόν μέγαν τών Οΰΐγων κα! άδυσώπητον 
αυτοΰ αντίπαλον κ. Γλάδστωνα. ’Έ κτοτε
^ ί \  r t , .οιετελεσεν ηγέτη; τη ; αντιπολίτευσεω ; μή 
τυχών τής εΰκχιρίκς ϊνα  άντεπεξέλθη δεινός 

και λάβρος κχτά τοΰ αντιπάλου αΰτοΰ.
I οιοΰτος ο άνήρ, ον κπόλλυσι σήυ.εοον 

η Α γγλ ία , ανήρ περ! ού διάφοροι δύνανται

νά έξενεχθώσι γνώ μαι, άλλ ’ εις §ν ή ιστορ ία ' 
δεν θά διχμφισβητήση τήν ευρεΐαν κα! πρω
τότυπον διάνοιαν.

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟΝ ΣΡΗΛΑΊΟΝ

Έ ξ μετχλλευτα! έπεσκέφθησαν διά πρώ- 
την φοράν σπήλαιον νεωστ! άνακαλυφθεν έν 
τώ  διαμερίσματι τής Χλωρίδος (Νέον Μεξι- 
κόν). Ό  άήρ καταβυθίζετα ι κατά τήν είσοδον 

τοΰ σπηλαίου τούτου ποιών ήχον δμοιον τώ  

τής Α ίολία ; άρπης. ’Ανάψαντες τούς πυρσούς 
οί μετχλλευτχ! έπροχώρησχν χωρίς νά άπαν- 
τήσωσι τίποτε αξιοπαρατήρητο'; έπ! έπεκτά- 

σεως 5 0 0  μέτρων, δτε ευρέθησαν είς τό ά -  

κρον άποτομωτάτου κρημνοΰ. Ή τοιμάζοντο  
νά έπανέλθωσι δταν υπό τό φώς τώ ν πυρσών 

αΰτών άνεκάλυψαν κλίμακα έλικοειδή έν τώ  
βράχω. ’Ανέλαβον τήν κατάβασιν τής κ λ ί
μακας ταύτης τής οποίας έμέτρησαν 1 0 3  
βαθμίδας. Εις τό βάθος ήτο είδος μεγίστης 

θύρχς γωνιοκορύφου άψίδος διανοιγούσης τήν 
οδόν εί; αίθουσαν εΰρεΐαν κα! λίαν υψηλήν 
άπαραμίλλου μ·γαλοπρεπεία;. Μυριάδες στα- 
λακτιτώ ν άνθρακικής τιτάνου άποκρυσταλ- 

λωμένης έκρέμαντο άπό τοΰ θόλου κα! έπ! 
τών έγκαρσίων πλευρών έξετείνετο άτελεύ- 
τητον δίκτυον πυρίτου, θείου 'κα ! κρυστάλ
λων ώραίου ίόχρου χρώματος. Έ ν τώ  μέρει 
τούτω ό ψιθυρισμός τοΰ άνέμου επαυε άνα- 
μιμνήσκων τήν αίολίαν άρπην. Θά έλεγέ 
τις, ώς λέγουσιν οί μετχλλευτα!, δτι έποό- 
κειτο περ! συμφωνίας Μενδελσώνος έκτε- 
λουμένη; ύπό γ ιγαντια ίου  Οργάνου, ϊ ή ν  συμ
φωνίαν ταύτην διεδέχοντο μακρότερον υπερ
φυσικά! φωνα!, διακοπτόμενχι ένίοτε υπό γέ

—  ΙΟΊ

λωτος ειρωνικού. Κ αί τοι οι μεταλλευτα! 
ένόμιζον δτι εύρίσκοντο, παρά καταχθονίω- 
άντρω έξηκολούθησαν τόν δρόμον των ,κα! 
είσεχώρησχν εις εΰρεΤαν αίθουσαν προσομοιά- 
ζουσαν πρός μητρόπολιν έξ άλαβάστρου με
τά  άδιεξιτήτου περιπλοκής σταλακτικώ ν κα! 
σταλαγμ ιτώ ν. Ύδωρ άνχπηδών έκ μιας τών 
φυσικών πλακών έγείρετο είς 5 ποδών υψος 
κα! έπανέπιπτε διχσκορπιζόμενον κχ! άπε- 
τέλει έκχτοστύχς ρυακίων •'άτινα άπώλλυντο 
είς χάσματα . Οί έπισκέπται έθεώρουν μετά  
θαυμασμού τό θέαμα τοΰτο, δτε μέγα ζώον 

έπήδησεν αίφνης έν τώ  μέσω αΰτών φεΰγον. 
Έ ξ  βολα! ρεβόλβερ άντήχησαν σβέσασχι 
τούς πυρσούς. Ούτοι άνήφθησαν ό'σον τό δυ
νατόν ταχύτερον κα! έπειδή δεν ήδύναντο νά 
διχρκέσωσι έπ! πολύ έτι, οί μετχλλευτχ1 
ήρξαντο έπχνεοχόμενοι δτε συνήντησαν μετ’ 
ολίγον τό σώμα τοΰ ζώου έπ! τοΰ οποίου ει- 
χον πυροβολήσει. ’'Ητο θαλάσσιος λέων μή
κους 11  ποδών, 8ν έσυρον εξω έν θοιάμβω. 
Είς τούς πόδας τής κλίμχκος είχον νά κά-  

μωσι μάχην πρός άλλον εχθρόν, ήτοι πρός 

ό'φιν κροταλίαν, δστις ταχέως κατεβλήθη.
Ητο μήκους 8 ποδών κα! 8 δακτύλων δια

μέτρου. Τό δέρμα τοΰ τέρατος τούτου έξετέ- 

θη ήδη έν HanSotiburg. ΙΤροετοιμασίαι γ ί
νονται διά τήν έντελή έξερεύνησιν τοΰ σπη
λαίου τούτου δπερ ώνομάσθη δικαίως Μα
γικόν.

ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΒΕΛΟΝΗΣ.

'Ο «Ταχυδρόμος» τής T.nisville δ ιηγεί
τα ι γεγονός δυμβάν έν τή πόλει τκύτη , δπερ 
άνχμφιβόλοις θά κχτχστη τό άντικείμενον 
μελετών μετχξύ τών ίχτρών. Προ έννέχ έτών 

βελόνη εΐχεν είσέλθει έν τω  ποδ! κυρίχς τ ι -  
νός. Αΰτή χύτη ή βελόνη έξήλθεν έκ τής 

κνήμης τοΰ τέκνου τής γυνχικος ταύτης.Ιδού  

τ ί  είχε συμβή. Η περ! ής πρόκειται κυρίχ, 

δνόματι Harry Isaacs περιπατούσα γυμνό- 
πους έπ! τάπητος ί σ χ ε  τήν ατυχ ίαν νά τρυ-

πηθή τόν πόδα υπό τυχαίως εκεί ευρισκόμε
νης βελόνης ήτις ε’σήλθε καθ’ ολοκληρίαν 
είς τήν σάρκχ, ώστε ό προσκληθεί; ίχτρό; έ- 
βεβαίωσεν δτι εΰκολώτερον ήτο νά εύρωσι 
βελώνην έν άχυρώνι καταπεσοΰσαν η νά ά-  
νεύρωσι την είς τόν πόδα έμπηχθεϊσαν. Ά λ λ ’ 
ή κυρία υπέστη πόνους οΐτινες τήν έκράτη- 
σχν κλινήρη τέσσχρχς μήνας. Πχχεΐχ ούσα 
κατέστη  ισχνή. Τέλος ήδυνήθη νά έγερθή 
κα! νά βχδίση πρώτον μεν με ί ο * α ύ χ ι α  έ
π ειτα  δε άνευ αΰτών μέχρις ού έπανήλθεν 
είς τήν πρώτην κχτάστχσίν της. Οί πόνοι 
οΐτινες έπ! τούς πρώτους μήνας ήσχν συνε
χείς δεν έγίνοντο αισθητό! είμή κχτά τάς  
μετχβολάς τοΰ καιροΰ, έκάστοτε δε ό πόνος 

έγίνετο αισθητός υψηλότερον όπερ έδείκνυε ά- 

νάβχσιν τής βελόνης. ΙΙρό πέντε έτών ή κυ
ρίχ χύτη υπχνδρεύθη. Εΐχεν ήδη έθισθή εν
τελώς είς τούς διχκεκομμένους πόνους ους 
πχρήγε ό περίπχτος τής βελόνης. Τρίχ τέκνχ  
έγεννήθησχν έκ τοΰ γάμου. ’Ολίγον πρό τής 

γεννήσεως τοΰ τρίτου μονοετούς ήδη, ή κυ
ρία δριστικώς δέν ήσθάνετο τήν περιηγουμέ- 
νην βελόνην. Έ ν τούτοις τό άρτιγέννητον 
ένώ κχτ’ άρχάς ήν πρχον έγένετο έσημέραι 
δυσθυμώτερον κα! θορυβώδες. Έ κτύπα  τού; 
πόδας του κα! εδακνε τήν μητέρα του. Τήν 
έπιοΰσαν νύκτα κχθ’ ήν τό βρέφο; οΰδαμώς 
έκοιμήθη ή μήτηρ θέτουσα αΰτό είς λουτρόν 
παρετήρησε μελανόν σημεΐον είς τήν κνήμην 
του κχ! άψχμένη χΰτοΰ ήσθάνθη σώμχ σκλη
ρόν δπερ εσυρε. Δύναταί τις  νά κρίνη οποία 
υπήρξεν ή έκπληξίς τη ; δτχν έβεβχιώθη δτι 
ή βελόνη ήν έξήγχγε έκ τής κνήμη; τοΰ τέ
κνου της ήτο ή προ έννέχ έτών είσελθοΰσα 
είς τόν πόδχ της.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Μγ,ΟΗΣ

Έ ν Γερυ.χνίχ πρόκέιτχι ϊνχ  ψηφισθή . νό
μος κχτά τή ; μέθη;, τιμωρών, διά δύο εβδο
μάδων φυλακίκεω; ?ι 1 00  μαρκών (περίπου 

φράγκων) χρηματική; ζη μ ία ; τόν έν δημο-
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β,.οις τόποι;, ένεκα μέθης άπρεπώς φερόμε- 
νον. Γοιοϋτος νόμος είχε δημοσιευθή τω  1 873 
καί έν Γ αλλία  δστις ομως τιμοιοεΐ τον μεθύ- 
οντα διά 1 η 5 φράγκων προστίμου. Ε π ί
σης /.αί έν ’Α γγλ ία  τω  4 872 απειλών χρη
ματικήν ποινήν μέχρι 1 0 σελινίων. Οί νόμοι 
οΰτοι είσί λίαν δεδικαιολογημένοι, διότι ε ί
ναι πολλω δρθώτερον ινα τιμωρήται η μέθη 
ή τοσούτων κακουργημάτων α ιτ ία , η τά  κα
κουργήματα αυτά, ών α ιτ ία  η προσωρινή αυ
τή άλλοίωσις τοΰ άνθρο)πίνου νοΰ έστι.

ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ ΕΝ ΚΙΝΑ

Ο Συνικάς νόμο; άναγνωρίζη 7  περιπτώσεις, 
καθ’ α ; ό σύζυγο; δύναται νά άποπέμψ») τήν 
σύζυγον αΰτοϋ. 1. Την μοιχείαν. 2 . Τη/ έλ- 
λειψιν σεβασμού πρός τόν πενθ-ρόν η τήν 
πενθεράν αύτή;. 3. Τήν πολυλογίαν κ·ύ τήν 
κακο)>ογί*ν. 4 . Τήν κλοπήν. 5 . 'Τήν υπερβολι
κήν ζηλοτυπίαν τή ; συζύγου πρός τό/ σύζυ* 
γον. 6 . Τήν στείρωσιν 7  τάς κακά; άσθενεία;.

’Από τών άοχαιοτάτων χρόνων ΰφίσταται 
τό δικαίωμα τοΰτο τοΰ διαζυγίου οπερ κέκτη- 
τα ι οποκλειστικώ; μόνο; δ ούζυγο:, είναι δέ 
μάλλων έ9ιμον οπερ οί δικασταί, οΰδεμίχν ε- 
χουσιν ΰποχρέωσιν v i καταστήσωσι σεβαστόν 
καθό σπανίως έπεμβαίνουσιν εις τά ; οίκογε · 
νειακά; διαφοράς. Καί τοι ΰπάρχουσιν έπτά 
περιπτώσεις καθ’ α ; επιτρέπεται τό διαζύ- 
γιον,οί Σϊνα' επικαλούνται μόνον τάς δύω πρώ. 
τα ; ητοι τήν μοιχείαν και τήν ελλειψιν σεβα
σμού π^ά; τόν πενθεράν, η Si  μοιχεία είναι ή 
μόνη περίπτωσις καθ’ ην δέν παρουσιάζεται 
δξιίρεσις. Έν χώρα ένθα ό κοινωνικό; θεσμό; 
βασίζεται έπί τή ; οίκογενεία;, τή ; υίϊκής 
στοργή; μέχρι λατρεία; είναι βεβαίω; δεδι- 
καιολογημίνη ή περίπτωσις τοϋ διαζυγίου 
δι ελλειψιν σεβασμόϋ πρό; τοΰ; γονείς τοΰ 
συζύγου. "Αν παρ’ ηυίν, έθεωροϋντο ώ ; π ε- 
ρ ιπτώ ϊεις διαζυγίου ή ελλειψις σεβασμού ποό; 
τόν πενθερόν, η πολυγογία καί κακολογία 
τών γυναικών, βεβαίως ολίγα μόνον συνοικέ

σια θά εΰωδοΰντο. 'θ  σύζυγο; ό έπιθυμών 
νά διαζευχθ-f τήν ούζυγόν του, αποστέλλει 
ταύτην et; τόν πατέρα ή τήν μητέρα τη ;, μ ετ ’ 
επιστολής δ ι’ ί ;  ειδοποιεί αΰτόν δτι άποπέα- 
πει τήν συζυγόν του διά μίαν τών άνωτέρων 
μνημονευθεισών αιτιών. Χωρίς όμως νά όρίση 
τήν αιτίαν ταύτην, τοΰτο δέ δπως μή κωλύ- 
σ») την συι,υγον του δπω; εκ νέου ελθν; ε ί; 
γάμον μετ άλλου. Έάν οι γονείς δέν παρα- 
δεχΟώσιν τήν άποπεμφθείσαν γυναίκα, δ σύζυ
γο ; ϋποχρεοΰται νά κίνηση αγωγήν και ν’ ά- 
ποδείς»; τ *ίν Ανοχήν τήςσ υζύγου του, τοΰτο δέ 
γίνετα ι ενώπιον δ ια ιτητών έκ τών προκρίτων 
τοϋ χωρίου $ τή ; πόλεως. Κί; τά  δικαστήρια 
καταφεύγουσιν είς έσχάτην ανάγκην. ’Εάν ή σύ
ζυγος δέ< εχει οικογένειαν, ό σύζυγο; ΰποχρε- 
οΰται να διατηρώ αΰτήν διά βίου, καί μέχρι; 
δτου δυνηθ^ αυτη νά ΰπανδρευθί) έκ νέου. Τά 
τέκνα μένουσι μετά τοΰ πατρό;, έάν δε δέν έ 
χει ούτος τά μέσα νά διαθρέψτ; τ ά ; θυγατέ
ρα; του, αδται μεταβαίνουσι μετά τή ; μητρό; 
αΰτών.

Ώ  βλέπει τ ί ;  κατά τό δικαίωμα τοΰτο δ
περ μόνον δ σύζυγο; κέκτηται, η γυνή θυσιά
ζετα ι καί ουδεμίαν ευρίσκει προστασίαν κατά 
τή ; αΰθαριεσία; τοϋ συζύγου τη ;. Ή  σύζυγος 
η τ ι; έν παραφορά ζυλοτυπία ; ήθελε φονεύβει 
την παλλακίοα τοΰ συζύγου αΰτή; άποπεμπε- 
τα ι μ έ ν  παρ’ αυτού, άλλά δέ/ καταδιώκεται 
υπό τοΰ νόιχου.ι

Έ  γυνή άνευ τή ; συγκαταθέσεω; τοϋ άνδρός 
δέν δύναται νά καταλίπη τήν συζυγικήν στέγην 
ει’μί έν μια μόνν; περιπτώσει καθ’ ^ν δ πενθερός 
ηθελεν έπιβουλευθϊί τήν τιμήν αΰτής, ώς άπό- 
δειξις δέ τον εγκλήματος αρκεί μόνον ό λόγος 
τής γυναικό;. Τό έγκλημα τοΰτο θεωρείται πα- 
ρι Σίναις τοιούτω τερατώδες, ώστε δέν υπο
τίθ ετα ι, δτι ή γυνή έψεύσθη έν τοιαύτη περι- 
π τώ σ ίΐ’ ή σύζυγος θεωρείται ώ ; νεκρά ΰπό τοΰ 
άνδρός της δστις δικαιούται νά συζευχθίί μ ε τ ’ 
άλλης.

ΡΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΟΙ2ΙΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Καίτοι έπί μακράν χρόνον έθεωρείτο άνύ-
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παρκτος ή μετάδοσις τής πνευμονικής φθίσεως 
τή ; άγελάδο; εις τάν άνθρωπον, οΰχ ήττον έπ’ 
έσχατων γερμανοί επιστήμονες παρεσχον άρκού- 
σα; αποδείξει; περί τοϋ αληθούς τής τοιαύτης 
μεταδόσεως.

’Κγένοντο τρία πειράματα έπί χοίρων. Κα
τά τά πρώτον τέσσαρες μικροί χοίροι έτράφη- 
σαν επί δύω σχεδόν μήνας διά γάλακτος προ- 
ερ^ομένου εξ άγελάδος πασχούσης έκ πνευμο- 

νική; φθίσεως. Παρά τοΐς χοίροις τούτοι;, φο- 
νευθείσιν εν ηλικία πέντε μηνών παρετηρήθη- 
σαν πνευμονικά φύματα. ’Εν τω  δευτέρω πει- 
ράματι μικρός χοίρο; έτράφη έπί δεκατετραη- 
μερίαν διά τοΰ γάλακτος τή ; αΰτής άγελάδο;. 
Μετά παρέλευσίν τριών μηνών παρετηρήθησαν 
εί; τοΰ; πνεύμονα; αΰτοΰ κεγχροειδή φύματα. 
Κατά τδ τρίτον πείραμα ελαβον τέσσσρας νέ
ους χοίρους τών αΰτών διαστάσεων γεννηθέν- 
τα ; εκ γονέων ΰγειεστάτων. "Εθρεψαν αΰτοΰς 
διά τοϋ γάλακτος φυματικής άγελάδος. Δύω 
τών ζώων τούτων έπινον τά γάλα άβραστον 
τά  έτερα δύω βραστόν' δτε Ιφόνευσαν αυτά, 
ί ν  μόνον ητο υγιές, τοΰτο δέ ητο εκ τών διά 
βεβρασμένου γάλακτος τραφέντων. τά λοιπά 
τρία ή ιαν προσβεβλημένα ΰπό πνευμονιών φυ
μάτων.

’θ  Ιατρό; B o il in g a  συμπεραίνει ίκ  τούτων 
δτι πρέπει νά πίνομεν το γάλα τής άγελάδος 
βεβρααμένον(καίτοι τούτο δέν ηρκεσε νά προφυ- 
λάξτρ τά εν τών χοιριδίων άπό τή ; φθίσεω;)4 
ουδέποτε νά πίνωμει/ γάλα γηραιας άγελάδο;. 
(ί) αναλογία τών ΰπό φθίσεως πασχουσών άγε- 
λάδων έν Γερμανία ε’ίν ΐ ι 2 ο(ο κάτω τής έξα- 
ετοΰς ηλικίας, καί 5 ο(ο άνω τής ηλικίας ταύ· 
της.) προστίθησι τέλος δτι έν πάσ^ περιπτώσει 
συνετώτερον είναι νά προτιμώμεν τό γαλα τής 
αϊγός, ητις σπανιώτατα εχει φύματα εις τοΰς 
πνεύμονα;.

Περί δέ τή ; μεταβιβάσεως τής φθίσεως τής 
άγελάδος εις τάν άνθρωπον, δ ιατρός Boilinga 
ώς μόνον παράδειγμα φέρει τά ΰπά του Hang 
άναφερόμενον γεγονός.’Ο ιατρός οδτοςάποδίδω·

σ ι τάν θάνατον πενταετούς παιδίου εί{ τήν πό* 
σιν γάλακτος προερχομένου έξ άγελάδος, ητις 
βραδύτερον έ;ετασθεϊσα εΰρέθη φθισική. ’Εν 
Βαυαρία έπί τριών,έκατομ. κτηνών τοϋ γένους 
τών βοών δπολογίζονται 5 5 ,0 0 0  αγελάδες. 
φθ·. σικαί.

-cib-

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΙ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

Ό αριθμός τών αύτοκτονούντων εν τ ώ  γερ- 
μανίκώ βασιλείω άνέρχεται, κατά τά  τελέυ- 
ταία ταΰτα  ?τη, είς 8 ,3 00  κατ’ έτος.

Τώ 1878  Ο.αβον χώραν έν Γαλλία 6 ,4 3 4  
αΰτοκτονίαι, έν ’Ιταλία 11 58 , έν ’Αγγλία 
1764  καί έν Αυστρία 2 ,5 7 8 , ώστε έπί έν 
έκατομυύριον κατοίκων παρουσιάζονται έν 
Γερμανία 190 αύτοκτονίαι, έν Γαλλία 180 , 
έν Αΰστρί$ 122 , έν ’Αγγλία: 75  καί έν Ι τ α 
λία  4 2 ’ ούτως ώστε ή Γερμανία καί ένταΰθα 
πρωτεύει. ’Εν γένει καθ’ άπασαν μέν τήν Ευ
ρώπην παρατηρείται έκπληκτικός πολαπλασ ι- 
ασμός τών δυστυχημάτων τούτων, πρά πάν
των δέν έν Σαξωνία ητις πάντων τών ευρω
παϊκών κρατών υπερέχει. Παρετηρνίθη δτι οί 
πλείστο ι τών αύτοκτονούντων είσί κάτοικοι 
τών πόλεων, κ ? ί οΰχί τών άγρών, καί τοΰτο 
είναι φυσικόν δ ιότι τάς ποθείς μάλλον επισκέ* 
πτοντα αί δ^στυχίαι" πρός τούτοις, κατά τον 
καθηγητήν Α. Ουάγνερον, δτι είσί διαμαρτυ- 
ρόμενοι. 'Επ’ ϊσης, κατά τάς παρατηρήσεις τού 
ιταλοϋ καθηγητοϋ Ε. Μορσέλλη, εγένετο δή- 
λον δτι τά ? )1 0  τών αύτοκτονούντων άνδρών 
καί τά 4 !1 0  τών γυναικών έπαιχον τάν έγκέ- 
φαλον, ώστε δ μέγιστος λόγος τή ; έπαυξη- 
σεω; τών αυτοκτονιών έστιν ή φρβνοβλαβεια.

Καταληγων δ Schecl τήν εαυτού διατρι
βήν λέγει α Ό λέγων δτι α ιτία  τών φαινομέ
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νων τούτων είναι δ νεώτερο; πολιτισμός, δέν 
λέγει τ ίποτε ... Ή  αΰτοκτον ία  δέν είναι κοι
νωνική νόαος, άλλά μάλλον αποτέλεσμα τών 
κακώς κειμένων εν τή ί;μετεροε κοινωνία, α* 
τινα ταχείας καί συντόνου βελτιώσεως y ρνί— 
ζουσι.».

ΑΡΟΓΡΑΦΙΚΑ,

'Ο αριθμός τών άποδημησάτων γερμανώ*
τω  1830 άνήλθεν είς 10 6 ,1 9 0  ά/ 6 3 ,778  
ϊίσαν άνδρες καί 4 2 ,4 1 2  γυναίκες.

Κ ατά  τήν τή 1 ·/) δεκεμβρίου γενομίνην ά .  

πογραφήν τών πολιτών έν Ε λβετ ία  δ πληθυ  

σμός αυτή ;  συμποσοϋντα·. εις 2 ,8 4 6 ,1 0 2 . 
101 ,595  κατοίκου; ή Γενεύνι, 13 0 ,7 77  
τό Τησσίνον, 210 ,491  δ άγ. Γάλλος, 134 , 
806  ή Ληκέρνη, 5 3 2 ,1 6 4  ή Βέρνη καί 3Ι7> 
576 η Ζυρίχη κτλ .  κ τλ .

Κ α τά  τήν τελευτα ίαν έν Α υ ιτρ ία  άπογρα- 

φήν δ πληθυσμός αυτής έοάνη μείζων τοϋ  

τών παρελθόντων έτών κατά  2 ,0 0 0 ,0 0 0 . Έν 

γένει πανταχοϋ παρατηρεΐται αΰξησις τοΰ 

πληθυσμού, τοΰθ ’ δπερ άτοδείκνυσι άλ.·,θή 
τόν τοΰ Μάλθου νόμου, δτ ι δ η λ α δ ή ,  δ πλη

θυσμός αυξάνει πάντοτε κατά  γεωμετρικόν 

λόγον· ε ίναι δμ,ως καί τό δεύτερον αληθές, δ 

περ δπεοτήριξεν δ Μοίλθος, δτ ι,  δηλαδή, τά  
μέσα τής συντηρησεως αΰξάνου ι ι  κ α τ ’ αριθμη
τικόν λόγον ; τοΰτο εϊ/αι ζη’ τημα.

Κ ατα  εσχάτως δ/μοσιευθεΐσαν κ α τα σ τα τ ι-  
κήνέν Γερμανία υπάρχουσι 3 ,3 0 0  έταιρίαι οί- 
κονομολογικαί τον συστήματος τοΰ περίφημου 
πλουτολόγου Schultze Delitzsch.

Αί άγγλ ικ α ί  εφημερίδες έδημοσίευσαν σ τα -  

τιστκήν τών υπό τών ιδ ιοκτητών έκδιωχθεν-  

των^Ινοικιαστών 'έν ’ΐρλανδ.α άκό τοΰ£:ους  
1849  μέ^ρι τοΰ 18 8 0 .

Κ α τ ά  τά π ώτα τρία S t y  θ/ισαν a)

16 ,889  β') 1 9 ,949 , γ ')  1 3 ,197  ο.ίκογένειβ’., 
κ ιτα  τά 1852  δε 6 ,5 9 1 , τά επόμενον ετο;

5 ,000 , Λα! κατά  τό 1854  περίπου. 2 ,0 0 0 .
Οί αριθμοί ελαττοΰνται διαδο^ικώς μέ» 

γα·. τοϋ 1858 ε γ . ο χής, καθ’ ήν ερθασαν είς 
957 .

Λύω ετ/ι βραδύτερο< (1 8 8 0 ) εφθασαν τον 
αριθμόν 636 , μ ε ϊ’ δ αί άςιώ τΐΐς ήρ/ισαν ού 
θι; ν ί  αΰςάνωσιμέχρι τοΰ 1864 , οτε ερθα- 1 
σαν εΐ; 1 ,9 24 .

Ταχεία (λάττωσις  έπήλΟε κατόπιν με/ρι 

τοϋ 1869, δτε κατήλθον είς μόνον τό< α ρ ι θ 

μόν δστις εινα. καί δ ελάχιστο:, τών 3 7 4  · 
*ίΐ.κτοτε δ αριθμό; τών ι ζ ώ τ ϊ ω /  ή^ςατο αυθις 

αΰξάνων μέχρι τοΰ 1878 , δτε έρθασεν εις 

9 8 0 . Κ ατά  τά ετος 1879 άνήλθον εΐ; 12 3 3 , 
κατα δέ τό I 880 , εΐ; ?,1  1 0 .

*0 άριθμάς τών έκ νέου ένοικιάσίων εις τάς 
αΰτάς έκ των κτ/ιμάτων έκδιω/θείσα; οικογέ
νειας, ανέρχεται κατά,τό έτος 1849 είς 3 .308  
κατά δέ τό έπόμενον ετος εΐ; 5 ,403- ’Από 
τοΰ ετου; τούτου μέχρι τοΰ 1870 δέν άνα . 
φέρεται παράδειγμα ένοικιαστοΰ, εκδιωχθέν- 
τος άπό τίνος ^κτήματος κα! έπανϊλθόντο; 
αΰθις είς αΰτό.

Κα τ ά  τά ετο; 1870  έπί 548  οικογενειών 

έκδιωχθεισών 104 έποινήλθον εΐ; τά  αϋτά  

κτήμ ατα ,  κατά  τά 1875  μό*ον 71 έπί 6 6 7 , 
κατά τό 1 879 ,.14 0  καί κατά τό 18S0 , 2 1 7 .

Τά δλον τών ϊπ οδ ιω ^ θ ίισ ώ ν οικογενειών 
κατά τήν έν τή σ τα τ ι? 'ΐκή  ταΰτη π ε ιιλκμ - 
βανομί'-ην πΕρί'.δον άνέρ/ετα; εΐ; 9 0 ,1 7 0  του- 
τέστιν εις 4 6 0 , 370 ατόμων.

ΓΕΛΩΤΕΣ.” "

Κατάδικός τις  παρά τήν άγχόνην ήδη 
άχθείς παρετήρησεν έκεϊθεν διερχόμενον τόν 
δοΰκα τοΰ Φευλλάδ παρά τω  όποίω άλλοτε 
ε’ιχεν υπηρετήσει, α ίτησα ; δε παοά τοΰ άξιω- 
ματικοΰ τής έκτελέσεως, τήν άδειαν νά ανα
κοίνωση σπουδαΐον μυστικόν τω  δουκί, προσ- 
ήλθεν αΰτώ κα! ταπεινή  τη  φωνή πρβσποι-
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ούμενος, δτι τώ  λέγει μυστικόν τ ι. « ’Εξοχώ- 
τα τε , είπεν, σάς παοχκαλώ νά είπήτε τω  
βασιλεΐ, δτι κατά τήν στιγμήν ταύτην καθ’ 
ην σας ομιλώ είς τών ύπηκόων του τρέχει 
τόν έσχατον κίνδυνον, έάν δε δεν έλθη τ ι ;  
εΐ; βοήθειάν του, άπώλετο. Ό  δουξ γελάσας 
έπ! τη έτοιμότητι τοΰ πνεύματός του, διέ- 
ταξεν νά τόν μεταφέρωσιν είς τήν φυλακήν 
έκ τής οποίας άπελύθη τήν αΰτήν εκείνην 
ήμέραν έκ δ ιαταγής τοΰ βασιλέο); δστις τώ  
άπένειμε τήν χάριν μεσολαβήσει τοΰ δουκός.

Ά ξιω μ ατικό ς  τ ις  απόμαχος είς λ ίαν δυσ
χερή οικονομικήν θέσιν ευρισκόμενος ένεκεν 
τής μικρά; έπιχορηγήσεω; ήν έλάμβανεν, 
χοςίρων δμω; πληρέστατη; υγεία ; ήτήσατο  
παοά τοΰ βασιλέω; δι’ άναφορα; του τήν 
αυξησιν τ ή ;  έπιχορηγίσεώ; του προσθέσα; 
δτι άπέθνησκε τή ; πείνης. Ό  βασ ιλεύ; έκ- 
π λαγε ί; έκ τή ; υγειοΰ; δψεω; τοϋ αίτοΰντο;. 
Πώς ! Μέ ροδόχρους παρειά; ω ; τ ά ;  ΐδικάς 

σου κα! αποθνήσκεις έκ τής πείνης ; Ά χ  ! 
μεγαλειότατε, μή άπατασθε· τό πρόσωπον 
αΰτό δέν ανήκει ποσώς εί; έμέ, άλλά μ άλ
λον εΐ; τόν ζενοδόχον μου δστι; μοί χορηγεί 
πίστωσιν πρό χρόνων. 'Η εΰφυή; άπάντησι; 
αυτη προΰκάλεσε τήν αίτουμένην αυξησιν 
έπ! έπιχορηγήσεω;.

Κύριε, είπεν ό κόμη; Δ’ Ά λ β η ς , άξιω 
ματικός τών σωματοφυλάκων, μαρκεσίω τ ι -  

νι άναχωρούντι εΐ; Παρισιού;, θά μέ ΰπο- 
χρεώσητε τά  μέγιστα  θέτοντε; τόν έπεν- 
δύτην μου εί; τήν αμαξάν σα ;. Πάνυ εΰχα- 
ρίστω;, κύριε· και ποΰ επιθυμείτε νά τόν 
παραδώσω κατά τήν έκεϊ άφ ιξίν μου; ’Ώ! 

δσον δ ι’ αΰτό μή ανησυχείτε ποσώ;, άπήν- 
τησεν ό κόμη;, θά είμαι έντό; αΰτοΰ.

Ά ξιω μ ατικό ς τ ι ;  προσκληθεί; ίνα  γευμα- 
τ ίσ η ’ παοά Ttvi κυρίω οΰδόλω; έπ! γενναιο
δωρία διαπρέποντι, και δυσανασχετών έπ! 
■τή έλλείψει οίνου, βν έ υπηρέτη; κατά  ρητήν 
προηγουμένην διαταγήν τοΰ κυρίου του οΰδέ-

ποτε έθετο ’ έπ! τή ; τραπέζη ;, καλεΐ τόν ιπ 
ποκόμον και έρωτοί αΰτόν τ ί  πράττει άφοΰ 
δώσει τήν τροφήν εΐ; του; ίππους του. 'Ιπ 
πεύω είπεν οΰτο; έπ! τών νώτων τω ν και δ- 
δ/)γώ αΰτού; εΐ; τήν πηγήν τοΰ υδατο;. 'Ιπ -  
πευσον λοιπόν κα! εΐ; τά  ίδικά μου, είπεν δ 
άξιωματικός έπειδή έλιποθύμησα έκ τής δ ί-  
ψη; κα! δδήγησόν με νά πίω.

Λουδοβίκου X III διερχομένου ποτέ διά  
πολίχνη; τ ινό ; τή ; Λαγγεδόκ, απαντες ο 
προύχοντες κα! α ί άρχα! τοΰ τόπου εΰρίσκον- 
το εις μεγάλην αμηχανίαν περ! τής υποδο

χής ηνώφειλον νά κάμωσι εις τόν μονάρχην. 
’Επειδή δέ οΰδείς παρουσιάζετο απάντων συ- 
στελλομένων, κατέφυγον δμ.οφώνω; εΐ; κρεο
πώλην τινα  φημιζόμενον έπ! ε ’φραδίοι κα! 
έτοιμότητι πνεύματο;- Ούτο; κομπάζων έπι 
τή άπονεμομέννι τ ιμ ή  ταύτη , τεθείς επί κε
φαλής τών αρχών κα! προΰχόντων προσήλθε 

τώ  βασιλεΐ κα!,
Μ εγαλειότατε, είπεν, κρεοπώλης τυγχ ά -  

νων τό έπάγγελμα φέρω υμΐν τά  ζώα τα ΰ τα  
είς ένδειξιν. 'Ο δήμαρχο; κα! οί άρχοντες 

προσέκλιναν εΰσεβάστως.

'Ο Φιλοποίμην διάσημος στρατηγός !,Ε λ- 
λην βν άπεκάλεσαν τόν τελευταίον τών 'Ελ

λήνων, ήτο λ ίαν άπλοΰ; περί του; τρόπου; 
καί άπέφευγε και τά  μεγαλεία, δ ι’ 8 κα! έ- 
ξήρχετο πάντοτε μόνος καί άπλώς ένδεδυ- 
μένος* ημέραν τινα  μετέβη εΐ; τό οίκημα 
φίλου του μόνο; ένθα προσεκλήθη νά γευ- 
ματίση. 'Η κυρία τοΰ φίλου μ·ή γνωρίζουσα 
αΰτόν τόν παρεκάλεσε νά τήν βοηθήση είς 

τήν προετοιμασίαν τοΰ γεύματο; έπειδή ό 
σύζυγό; τη ; ητο απών. 'Ο Φιλοποίμην, έκ- 
βάλλων τόν χ ιτώ να του καί ηρξατο νά κό- 
πτη τά  ξύλα δτε άφίκετο δ φ ίλο; του. Ά λ 
λά τ ί  τρέχει λοιπόν άρχων Φιλοποίμην·; Τ ί 
πράττετε ; Πληρώνω, άπεκρίθη εΰθύμως τους 
τόκου; τής κακής μορφής μου.
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Νεοσύλλεκτός τις  μή έπιθυμών νά υπηρέ
τηση εις τον στρατόν προσεποιεΐτο τον κω
φόν, μετά πολλάς όμως απόπειρας προς άνα- 
κάλυψιν της αλήθειας, τών εξεταστών τις  

προσελθών -’αΰτω δι’ έμπιστευτικοϋ τρόπου 
έρωτα αΰτόν ταπεινή τη φωνή «Ε ίναι πο
λύς καιρός, φίλε μου, άφ’ οτου έκωφάθης ; 
Πρό επτά έτών,» άπήντησεν ’αίφνης ό άπε· 
ρίσκεπτος νεοσύλλεκτος. /Οθεν καί άπεστά- 
λη εις τόν στρατόν πρός θεραπείαν.

Χωρικός τις , εΐ καί αμαθής, πεπροικισμέ- 
νος όμως φυσικώς υπό λογοδηκτικής ίκανότη- 
τος έρωτηθείς υπό είρωνός τίνος, πόσον κά 
μουν 3 φοράς 4, « 1 2 0  άπήντησε άνευ δ ι
σταγμού, προσθέτοντες, κύριε, εις τό άκοον 
τήν άςίαν τής ήμετέρας εΰγενείας».

Λωποδύτης τ ις  κατεγίνετο νά έκτοπίση 
ώρολόγιον εκ τίνος τώ ν αιθουσών τοΰ Λουδο
βίκου X IV , ότε δ βασιλεύς εΐσήλθεν αίφνης· 
Ό  κλέπτης εύτόλμως έσπευσε νά είπη τώ  
βασιλεϊ, Μ εγαλειότατε, πολύ φοβοΰμαι μή
πως ή κλ ίμαξ έκτοπισθή. Γ0  πρίγκηψ πε
πεισμένος ότι ή τον ύπηοέτης τ ις  οστις άπέ- 

σπα τό ώρολόγιον πρός διόρθωσίν τ ινα , έ- 
κράτησε τήν κλίμακα, φόβω δυστυχήματος. 
Μετά τινας ώρας κατόπιν, προσήλθον τώ  βα- 
σιλεΐ καί άνήγγειλον αΰτω ότι πλουσίως κε- 
κοσμημένον ώρολόγιον έκλάπη έκ τών α ι
θουσών τοΰ μονάρχου χωρίς νά μάθωσι μήτε 
πότε μήτε τ ίν ι τρόπω. «Μή άναφέρητε τ ί 
ποτε, είπεν ό βασιλεύς, είμαι συνένοχος τής 
κλοπής έπειδή έγώ έβοήθησα τόν κλέπτην 
νά τό ε κ χ ρ εμ άση ·»

Χωρικός τ ις  βλακώδους φυσιογνωμίας, έλ- 
θών κατά  πρώτον είς ΙΙαρισίους καί ©ιλοπε- 
ριέργως έπιθυμών νά μανθάνη τ ί  έπωλεΐτο εις 
παν κατάστημα άπευθύνθη εις συναλλαγμα- 
τοπωλητήν τ ινα  οστις εΰρίσκετο μόνος εις 
τό γραφεΐον του. «Κύριε, τώ  λέγει, είπήτε 
μοι παρακαλώ τ ί  εμπορεύεσθε άν δέν σας 
Ε ίν ε  φορτικόν. Ό  συναλλαγματοπώλης νομ(-

σας ότι ήδύνατο νά διασκεδάση ολίγον έμ - 
παίζων αυτόν, πωλώ, τώ  άπήντησε, κεφα- 

λάς ονο>ν. Μά τήν π ίστιν μου, άπεκρίθη α ί
φνης δ χωρικός, φα ίνετα ι ότι κάμετε τρομε- 
ράν έξόδευσιν επειδή δεν βλέπω ή μίαν μό
νον το ιαυτην έντός τοΰ καταστήαατός σας.

Μυλωνάς τ ις  επονος όδεύων έρ&ιτήθη ύπό 
| είρωνός τίνος οστις τω  λέγει. «"Ωοα καλήν 

ί ποΰ πηγαίνετε οί δύο μ α ζ ύ ;»  Νά άγοράσω 

άχυρον καί διά τούς τοεΐς μ α ς άπήντησεν 
εΰστόχως ό μυλωνάς.

Γυνή τ ις  ίσχυρίζετο ότι ή γυνή είναι 
έντελέστερον δν τοΰ άνδρός. Ε πειδή  δ Θεός 
πλάσας αΰτήν τελευτα ΐαν, έπροίκισεν αΰτήν 
μέ δλα τά  προτερήματα. Ό  Θεός λοιπόν ε ί
πε τις  ομοιάζει πρός άρχιτέκτονα δστις ά -  
ποπερατώσας λαμπράν οικοδομήν θέττει έν 
αΰτή Girouetto.

Περί κυρίου τινός έχοντος ρίνα, άληθώς 
φ α ιν ο μ ε ν ικ ή ν ,  λόγου γενομένου, καί περί τής 
έλλείψεως μύστακος, εινε άπλούστατον, ε ί
πεν, ύπό τήν σκιάν το ιαύτης πελωοίας οίνος 
είνε άδύνατον νά φυτοώστι μύσταξ.

Κύριός τ ις  άδυνατών νά έκμάθη τήν γερ
μανικήν διάλεκτον ελεγεν δτι δίκαιον εΐχεν 
είς τών διασήμων συγγραφέων διΐσχυριζόμε- 

νος δτι έάν οι 'ίπποι ήδύναντο νά όμιλώσιν, 
ή γερμανική θά ήτον ή διάλεκτός των. ;Ά  ! 
διά τοΰτο λοιπόν, είπε γερμανός τ ις  προσ
βληθείς έκ τής αΰθαδείας ταύτης, οί όνοι δέν 
δύνανται νά τήν μεταχειρισθώσι καί ευρί- 
σκουσιν αΰτήν τόσην δυσκσλον.

Γελωτοποιός τ ις  περιελθών είς τήν δυσμέ
νειαν τοΰ βασιλέως του ενεκεν άποτόμου 
λίαν πρός αύτόν τρόπου καί προσκληθείς νά 
έκλέξτι το είδος τοΰ θανάτου, μόνην χάριν ήν 
τώ  παρεχώοει δ μονάρχης του, Μεγαλειό
τα τε , είπεν, σεβόμενος τήν άπόφασίν σας, 
παρακαλώ νά μέ άφήσητε νά άποθάνω έκ 
γήρατος.


